
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

คู่มือการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

 

 

คู่มือการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 จั ดทํ าขึ้ น เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็นกรอบแนวทาง ในการป ฏิ บั ติภาร กิจ 
ด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ 
ของสํานักตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
และหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการนํานโยบายสําคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลังไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดต่อประชาชน และเพ่ือประโยชน์สําหรับส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการ 
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ  
และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในฐานะหน่วยรับตรวจซึ่งดําเนินการจัดเตรียมบุคลากร เอกสาร สถานที่ 
พาหนะ และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้การตรวจราชการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

 
สํ า นั กต ร วจสอบและประ เมิ นผลห วั ง เ ป็ นอ ย่ า ง ย่ิ ง ว่ า คู่ มื อ ก า รตร วจ ร าชกา ร 

ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563  
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการสําหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ ตลอดจนเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กับกระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการ
ตรวจราชการ  และภายหลั งการตรวจราชการเส ร็จสิ้ น  โดยสํ า นักตรวจสอบและประเมินผลได้ 
เผยแพร่ เอกสารดั งกล่ าวเพ่ื อให้ ท่ านสามารถดาวน์ โหลดได้ ที่ เ ว็ บไซต์  http://inspector.mof.go.th ทั้ ง น้ี 
หากมีข้อสงสัยและข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งมายังส่วนแผนและประเมินผล สํานักตรวจสอบ 
และประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เบอร์โทรศัพท์ 02-126-5800 ต่อ 2733 และ 2760 
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1.1 คํานิยาม  
 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 

 
ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา

นายจําเริญ โพธิยอด 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ ์
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางญาณี แสงศรีจันทร ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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 เขตตรวจราชการของกระทรวงการคลัง หมายถึง การแบ่งเขตพ้ืนที่จังหวัดในประเทศไทย 
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามภูมิภาคเพ่ือประโยชน์ในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนํา สืบสวนสอบสวน               
สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเย่ียม หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเขตตรวจ
ราชการของกระทรวงการคลังแบ่งเป็น เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด)  
และเขตตรวจราชการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) (รวมทั้งสิ้น 900 หน่วยรับตรวจ) 

 - เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด)  
  เขต 1 : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
  เขต 2 : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
  เขต 3 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  
  เขต 4 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
  เขต 5 : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
  เขต 6 : กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
  เขต 7 : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
  เขต 8 : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
  เขต 9 : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
  เขต 10 : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
  เขต 11 : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
  เขต 12 : กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
  เขต 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
  เขต 14 : ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
  เขต 15 : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
  เขต 16 : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
  เขต 17 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
  เขต 18 : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 - เขตตรวจราชการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  
  - สํานักงานสรรพากรภาค 1-3 
  - สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สท.กทม.) 1-30  
  (สท.กทม.1 : พระนคร 1-2  สท.กทม.2 : ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1-2  
  สท.กทม.3 : ปทุมวัน 1-2  สท.กทม.4 : พญาไท 
  สท.กทม.5  : ราชเทวี 1-2    สท.กทม.6 : ดุสิต บางซื่อ 
  สท.กทม.7  : จตุจักร   สท.กทม.8 : ลาดพร้าว บางเขน 
  สท.กทม.9  : หลักสี่ ดอนเมือง  สท.กทม.10 : ห้วยขวาง 1-2 
  สท.กทม.11 : ดินแดง  สท.กทม.12 : สวนหลวง 1-2 
  สท.กทม.13  : คลองเตย 1-2  สท.กทม.14 : วัฒนา 
  สท.กทม.15  : พระโขนง  สท.กทม.16 : ประเวศ 
  สท.กทม.17 : บางนา  สท.กทม.18 : บางกะปิ 
  สท.กทม.19  : บึงกุ่ม  สท.กทม.20 : วังทองหลาง 
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  สท.กทม.21  : มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง  สท.กทม.22 : บางรัก 1-3  
  สท.กทม.23  : ยานนาวา บางคอแหลม  สท.กทม.24  : สาทร  
  สท.กทม.25  : บางพลัด ตลิ่งชัน  สท.กทม.26  : ภาษีเจริญ บางแค 
       หนองแขม  
  สท.กทม.27 : บางขุนเทียน จอมทอง  สท.กทม.28 : ราษฎร์บูรณะ 
  สท.กทม.29 : คลองสาน  สท.กทม.30  : บางกอกน้อย  
      ธนบุรี 1-2  
      บางกอกใหญ่ 
 - สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 
 - สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1-5 
 - สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 
 - สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
 - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 - สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 

- สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
 

 * สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกํากับและติดตาม
การปฏิ บั ติ ราชการรายภาค  เ พ่ื อ ให้ สอดคล้อง กับม ติคณะรั ฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560 
(คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคในความรับผิดชอบ 
ต่อนายกรัฐมนตรี) โดยปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 - ภาคเหนือ ประกอบด้วย  

   เขต 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
   เขต 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
   เขต 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
   เขต 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย 
  เขต 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : บึงกาฬ เลย หนองคาย 
     หนองบัวลําภู อุดรธานี 
   เขต 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : นครพนม มุกดาหาร  
     สกลนคร 
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  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 
   เขต 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  : กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
      มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
   เขต 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : ชัยภูมิ นครราชสีมา  
      บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
   เขต 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  : ยโสธร ศรีษะเกษ 
     อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
 
 - ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 
   เขต 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1   :  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
   เขต 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2   : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี  
      สระแก้ว 
 
  - ภาคกลาง ประกอบด้วย 
   เขต 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
        สิงห์บุรี อ่างทอง 
   เขต 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
   เขต 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  
   เขต 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม  
     สมุทรสาคร 
 
  - ภาคใต้ ประกอบด้วย 
   เขต 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี  
     สงขลา 
   เขต 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  : กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
   เขต 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน   : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

**กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้มีการประชุม
เพ่ือติดตามการปฏิบัติราชการรายภาคตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ซึ่งรับผิดชอบกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการรายภาคจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
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- เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
              กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ภาคเหนือ 
       

    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 3 เขตตรวจราชการ  
    11 จังหวัด ได้แก่ 

   เขต ๒ : นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม สมุทรปราการ 
   เขต 11 : นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร  

    เขต ๑๕ : เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ลําปาง  ลําพูน     
 

      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สํานักงานสรรพากรภาค 1 
      สรรพากรพ้ืนที่ 1 : พระนคร 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 2 : ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 3 : ปทุมวัน 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 4 : พญาไท 

      รวมทั้งสิน้  140 หน่วย 

 
      กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ภาคใต้ 

 
    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 3 เขต 
    14 จังหวัด ได้แก่ 

      เขต 6 : กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
      เขต 14 : ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
      เขต 18 : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 5 : ราชเทวี 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 6 : ดุสิต บางซื่อ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 7 : จตุจักร  
      สรรพากรพ้ืนที่ 8 : ลาดพร้าว บางเขน 
      สรรพากรพ้ืนที่ 9 : หลักสี่ ดอนเมือง 
      สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน- 
      สุวรรณภูมิ 
      สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 4 

      รวมทั้งสิน้  156 หน่วย 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นายจําเริญ โพธิยอด 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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      กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 3 เขต 
    14 จังหวัด ได้แก่ 

      เขต 10 : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
      เขต 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
      เขต 17 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 10 : ห้วยขวาง 1-2 
      สรรพากรพ้ืนที่ 11 : ดินแดง  
      สรรพากรพ้ืนที่ 12 : สวนหลวง 1-2 
      สรรพากรพ้ืนที่ 13 : คลองเตย 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 14 : วัฒนา 
      สรรพากรพ้ืนที่ 15 : พระโขนง 
      สํานักงานศุลกากรภาค 1 
      สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 
      รวมทั้งสิ้น 166 หน่วย 
 
 
      กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ภาคใต้ชายแดน 
 

    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 3 เขต 
    10 จังหวัด 

      เขต 7 : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
      เขต 8 : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
.      เขต 16 : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 22 : บางรัก 1-3  
      สรรพากรพ้ืนที่ 23 : ยานนาวา บางคอแหลม  
      สรรพากรพ้ืนที่ 24 : สาทร  
      สรรพากรพ้ืนที่ 25 : บางพลัด ตลิ่งชัน  
      สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
      สํานักงานสรรพสามิตภาค 10   
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5 
      รวมทั้งสิ้น 129 หน่วย 
 

 
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นายบุญชัย จรสัแสงสมบูรณ ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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      กํากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการ ภาคตะวันออก 
 
    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 

      เขต 3 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
      เขต 5 : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี  
       สงขลา 
      เขต 9 : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 26 : ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม  
      สรรพากรพ้ืนที่ 27 : บางขุนเทียน จอมทอง  
      สรรพากรพ้ืนที่ 28 : ราษฎร์บูรณะ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 29 : คลองสาน  
      สรรพากรพ้ืนที่ 30 : บางกอกน้อย ธนบุรี 1-2  
             บางกอกใหญ่ 
      สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
      รวมทั้งสิ้น 159 หน่วย 

 
 

              กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ภาคกลาง 
 
    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 

      เขต 1 : ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี  
       สิงห์บุรี อ่างทอง   
      เขต 4 : ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสงคราม   
       สมุทรสาคร   

      เขต 12 : กาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด    
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 16 : ประเวศ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 17 : บางนา  
      สรรพากรพ้ืนที่ 18 : บางกะปิ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 19 : บึงกุ่ม  
      สรรพากรพ้ืนที่ 20 : วังทองหลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 21 : มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง 
      สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 
      รวมทั้งสิ้น 152 หน่วย 

นางญาณี แสงศรีจันทร ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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 หน่วยรับตรวจ  หมายถึ ง  หน่วยงานของส่วนราชการและรั ฐ วิสาหกิจในสั ง กัด
กระทรวงการคลัง ซึ่ง ต้ังอยู่ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยรับตรวจ                     
ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จํานวน    
855 หน่วย และหน่วยรับตรวจในส่วนกลาง จํานวน 45 หน่วย รวมท้ังสิ้น 900 หน่วยรับตรวจ  

 

หน่วยงานตรวจราชการ จํานวน 
หน่วยรับตรวจราชการในสว่นภูมิภาค 
(รายละเอียดตามหน้า 9 - 14) 855 
หน่วยรับตรวจราชการในสว่นกลาง 45 
   - สํานักงานสรรพากรภาค 1 - 3 3 
   - สํานักงานสรรพากรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 1 - 30 30 
   - สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 1 
   - สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 5 
   - สํานักงานศุลกากรภาคที ่1 1 
   - สํานักงานศุลกากรท่าเรอืกรุงเทพ 1 
   - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 
   - สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 1 
   - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 1 
   - สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  1 

รวมหน่วยตรวจทั้งสิน้ 900 
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หน่วยรับตรวจราชการในสว่นภูมิภาค (855 หน่วย) 
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 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ                  
และประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ                   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังแต่ละท่าน ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ  
และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น โดยการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ 
จะประกอบด้วย 

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจซึ่งเ ก่ียวข้องกับการตรวจราชการ                   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลัง             
การตรวจราชการเสร็จสิ้น เพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 

2. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง              
ก่อนการตรวจราชการในแต่ครั้งโดยประกอบด้วย กําหนดการ รายนามผู้ว่า/หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (ตัวเลขด้านเศรษฐกิจ) ข้อมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจ แผนงาน/โครงการ 
รวมท้ังปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินการดังกล่าวของหน่วยรับตรวจ และรายงานผลการตรวจราชการ 
ของจังหวัดน้ันๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3. จัดทํา เอกสารเ ก่ียวกับการตรวจราชการทั้ ง ก่อนการตรวจราชการ  ระหว่าง 
การตรวจราชการและภายหลังการตรวจราชการในแต่ครั้ง  

 - ก่อนการตรวจราชการ ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติการเดินทาง กําหนดการ
เดินทาง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หนังสือยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการ  

 - ระหว่างการตรวจราชการ จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารสําหรับกรณีที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง มีประเด็นข้อสงสัยซึ่งเก่ียวกับการตรวจราชการฯ เพ่ิมเติม ระหว่างการตรวจราชการ 

 - ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น ดําเนินการจัดทําหนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตรวจราชการ 

4. จัดทํารายงานผลการตรวจราชการภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละคร้ัง 
 

 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะนํา 
ข้อเสนอ ข้อแนะนําของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งเสนอให้กับหน่วยรับตรวจทั้งในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) เพ่ือ 

- แก้ไขปัญหา อุปสรรค อันเกิดจากการดําเนินงาน การดําเนินแผนงาน โครงการ 
ของหน่วยรับตรวจ 

- ปรับปรุ งการ ดํา เ นินงาน  การ ดํา เ นินแผนงาน  โครงการของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 มาตรา 11 กําหนดให้กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 
1.1  สํานักงานรัฐมนตร ี
 1.2  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 1.3  กรมธนารักษ์ 
 1.4  กรมบัญชีกลาง 
 1.5  กรมศุลกากร 
 1.6  กรมสรรพสามิต 
 1.7  กรมสรรพากร 
 1.8  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 1.9  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 1.10 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ต่อมามีการออกกฎกระทรวงว่าด้วย กลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตามความ  
ในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 ข้อ 4 กําหนด ให้กระทรวงการคลังมีกลุ่มภารกิจ ดังน้ี 
กลุ่มภารกิจดา้นทรพัย์สนิ 
1. กรมธนารักษ์ 
2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มภารกิจดา้นรายได ้
1. กรมศุลกากร 
2. กรมสรรพสามิต 
3. กรมสรรพากร 

  กลุ่มภารกิจดา้นรายจ่ายและหนี้สนิ 
 1. กรมบัญชีกลาง 
 2. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 ส่วนราชการทีไ่ม่สังกดักลุ่มภารกิจใด 
 1. สํานักงานรัฐมนตรี 
 2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 3. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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2. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรของรัฐบาล 
พ.ศ. 2496 กําหนดให้รัฐบาลสามารถจัดต้ังองค์กรของรัฐบาลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็น
พระราชกฤษฎีกาขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร เพ่ือดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแก่ประชาชน 
โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นรากฐานของการกําเนิด
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ในปัจจุบัน กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจํานวน 15 แห่ง ได้แก่ 
2.1  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2.2  โรงงานยาสูบ 
2.3  ธนาคารออมสิน 
2.4  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.5  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2.6  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.7  องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต) 
2.8  โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต) 
2.9  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
2.10  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประทศไทย 
2.11  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
2.12  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2.13  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
2.14  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2.15  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

3. องค์การมหาชน 
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
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1.2 ความเปน็มาของแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง  
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การบริหารราชการแผ่นดิน
ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ผ่านการดําเนินภารกิจ แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                    
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ รวมทั้งเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังกล่าวยังต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

การดําเนินภารกิจ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท
ข้างต้น จําเป็นต้องมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละภารกิจ แผนงาน โครงการฯ ซึ่งกลไกและกระบวนการในการกํากับ ติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดินที่สํ าคัญประการหน่ึง  คือ  การตรวจราชการ  โดยท่ี 
การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทําให ้การปฏิบัติราชการ 
หรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป ็นไปตามเป ้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ ้มค ่า 
ในการปฏิบัติราชการและช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดําเนินงาน เพ่ือก่อให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

ด้วยความสําคัญของการตรวจราชการดังกล่าว เป็นที่มาของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี              
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
แผนการตรวจราชการประจําปี ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจ
ราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” และระเบียบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “แผนการตรวจราชการประจําปี 
ตามวรรคหน่ึง ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณโดยให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
และผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” 

 
 ดังน้ัน สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงาน                

ซึ่งมีหน้าที่จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทํา                    
แผนการตรวจราชการและคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือกําหนดขอบเขตและกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ 
เสร็จสิ้น เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และเ กิดประโยชน์สู งสุ ด ต่อผู้ บริหารระ ดับสู ง ในการ กํา กับและขับ เค ล่ือนการ ดํา เ นินนโยบาย 
ของกระทรวงการคลัง 
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1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง  

 1) เ พ่ือใช้เป็นขอบเขตและกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ 
เสร็จสิ้น 

 2) เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังได้รับทราบขอบเขตและกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ  
ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 

 3) เพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับทราบขอบเขต                    
และกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 

1.4 กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

 กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ ดังน้ี 

 1) การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 2) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 3) การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 4) การติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
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กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนการตรวจราชการ 
ของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

 
ตรวจราชการทัง้เขตตรวจราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 
จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 

 

ติดตามและรวบรวม 
รายงานผลการดําเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจ-
ร าชการกระทรว งการค ลั ง 
ส่ วนราชการและรั ฐวิ สาหกิ จ
ใน สั งกั ดกระทรวงการค ลั ง 
แล ะบุ ค ล า ก ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ
ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดทํา
แผนการตรวจร าชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
เพื่อขับเคลื่อน 
 นโยบายสําคัญและเร่งด่วน
ของรัฐบาล  
 นโยบาย สํ า คั ญ เร่ งด่ วน
ของกระทรวงการคลัง  

 

 ตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 
ตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามภารกิจ
หน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้ข้อเสนอแนะ โดยประกอบด้วย 3 ประเด็น
สําคัญ ดังนี้  1. การเร่ งรัดเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ 2. การจัดเก็บภาษีอากร 
3. การปฏิบัติงานตามงานประจําและงานที่ได้รับมอบหมาย 
ระยะเวลาในการตรวจติดตาม ตั้งแต่ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 
 ตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
ตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งสอดคล้อง
และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง   
7 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
2. โครงการ National e-Payment 3. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
4. การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 5.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
6. การกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด 7. กระทรวงการคลังคุณธรรม 
ระยะเวลาในการตรวจติดตาม ตั้งแต่ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 
 ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ระยะเวลาในการตรวจติดตาม รอบที่ 1 ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 2563 รอบที่ 2 
ตั้งแต่ ก.ค. - ส.ค. 2563

จัดทํา 
 รายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อค้นพบสําคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
      - รายพื้นที่ (จังหวัด) : จัดทําภายหลังการตรวจราชการ
เสร็จสิ้นในแต่ละครั้งนําเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 
 สรุ ปข้ อ เสนอแนะของ ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังนําเสนอปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อลงนามถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาดําเนินการ 
      - รอบที่ 1 (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) รอบที่ 2 
(เม.ย. 2563 - ส.ค. 2563) 
 สรุปผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน พร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้ อค้นพบสําคัญ รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ในภาพรวมทั้งประเทศนําเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      - รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)  
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 

ติดตามรวบรวมผลการ
พิจารณาดําเนินงานตาม
ข้ อเสนอแนะของส่ วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ   
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
รอบที่  1 และรอบที่  2  
และรายงานผลการพิจารณา
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ฯ  ต่ อ 
ปลัดกระทรวงการคลัง  

เผยแพร่ เอกสารเกี่ ยว 
กับการตรวจราชการของ
ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง   
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายถึง  กรอบหรือแนวทางเ ก่ียวกับการตรวจราชการซึ่ ง กําหนดและจัดทําขึ้นภายใต้หลักการ 
การมีส่วนร่วมระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน
ภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดขอบเขต กรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

2.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

  2.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ซึ่งกําหนดไว้
ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับ 
คําสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการประจําปี ให้จัดทําตามรอบ
ปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน”  

  2.2.2 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ข้อ 6                
ซึ่งกําหนดไว้ว่า “แผนการตรวจราชการประจําปี ตามวรรคหน่ึง ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณโดยให้                 
ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน                     
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” 

2.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
  การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 

 2.3.1 ศึกษา สอบทาน และวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ เ พ่ือกําหนดกรอบแนวทาง              
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

   1) สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดังน้ี 

บทที่ 2 
การจัดทาํแผนการตรวจราชการ                      

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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การวเิคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

การกําหนดวิสัยทัศน์การตรวจราชการบรูณาการฯ 

การกําหนดพันธกิจในการตรวจราชการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

การวเิคราะห์ดชันีความเส่ียง 

การกําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ ์

การกําหนดแผนงาน/โครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์การตรวจราชการ 

    1.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 

     - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8             
“การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับคําสั่ง 
จากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการประจําปี ให้จัดทําตามรอบ
ปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ของปีงบประมาณน้ัน”  

     - ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 25๕4 
ข้อ 6 “การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับ
คําสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

     แผนการตรวจราชการตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณ โดยให้
ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” 

    1.2) คู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการ (ผลผลิตโครงการพัฒนาระบบ
การตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ) 

  การจัดทําแผนการตรวจราชการในคู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบ               
บูรณาการของสํานักนายกรัฐมนตรี เน้นผลผลิตสําคัญคือการได้มาซึ่งแผนงานโครงการในการตรวจราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล                
โดยกระบวนการ ในการจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการจะประกอบด้วยกระบวนการหลักรวม
ทั้งสิ้น ๖ กระบวนการสําคัญ ได้แก่ 
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1.3) นโยบายสํ าคัญ เร่ ง ด่ วนของรั ฐบาลซึ่ ง เ ก่ี ยวข้ อ ง กับการ ดํ า เ นินงาน 
ของกระทรวงการคลัง  

1.4) นโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงการคลังและนโยบายสําคัญที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

1.5) กรอบแนวทาง จุดเน้น ประเด็นสําคัญในการตรวจราชการแบบบูรณาการ            
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง  

1.6) แผนงาน โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมถึงนโยบายสําคัญที่
ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

2.3.2 จัดทําร่างกรอบแนวทาง และประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนําเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพิจารณาใน
คราวประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.3.3 ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - เพ่ือพิจารณาเลือกหน่วยงาน/เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - เพ่ือพิจารณาร่างกรอบแนวทางและประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.3.4 ประชุมช้ีแจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังเ พ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

 เมื่ อผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เ ห็นชอบกรอบแนวทางและประเ ด็น 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

 1) สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                  
ในสังกัดกระทรวงการคลังให้จัดส่งข้อมูล 

  - มาตรการ/แผนงาน/โครงการซึ่ งสอดคล้องและสนับสนุนกรอบแนวทาง 
และประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2) ประชุมช้ีแจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง 

  - สํานักตรวจสอบและประเมินผลเชิญส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลั ง  เ ข้ า ร่ วมประ ชุม ช้ี แจงข้ อมู ลมาตรการ /แผนงาน / โคร งการซึ่ ง สอดคล้ อ ง 
และสนับสนุนกรอบแนวทางและประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ 
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 - ปลัดกระทรวงการคลังและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพิจารณา
มอบหมายนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดให้เป็นประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
รับทราบ 

 - ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังนําเสนอ ข้อมูลมาตรการ/
แผนงาน/โครงการในภาพรวม ต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยประกอบด้วยข้อมูลภาพรวม 
ของมาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ซึ่งเกิดจากการดําเนินงาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  

  
2.3.5 จัดทําร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 ภายหลังจากประชุมช้ีแจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการคลังเสร็จสิ้น 

 1) สํ า นักตรวจสอบและประเมินผล จัดทํ าร่ า งคํ าสั่ งแผนการตรวจราชการ 
และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3) สํานักตรวจสอบและประเมินผลนําเสนอร่างคําสั่ งแผนการตรวจราชการ                     
และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 
2.3.6 นําเรียนผู้บริหารระดับสูงเพ่ือลงนามในคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดทําหนังส ือนําเร ียนปล ัดกระทรวงการคล ัง                 
เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง              
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 และนําเร ียนรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังลงนามในคําสั ่ง                   
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
2.3.7 เผยแพร่คํ าสั่ งแผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลั ง  

และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1) สํ า นักตรวจสอบและประเมินผลแจ้ ง เ วียนคํ าสั่ งแผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2563 ให้คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ผู้ ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 2) สํ า นักตรวจสอบและประ เมินผล เ ผยแพร่ คํ าสั่ ง แผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบระบบ E-Inspection                    
ของสํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (http://inspector.mof.go.th)  
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กระบวนการจัดทาํแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทาํร่างคําสัง่แผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

พร้อมกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมชีแ้จงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และ
โครงการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลัง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประชุมผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง 
เพ่ือพิจารณาเลือกหน่วยงาน/เขตตรวจราชการ 

 ในความรับผดิชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
และพิจารณากําหนดแนวทาง ขอบเขตการตรวจราชการตรวจราชการ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

เผยแพร่คาํสั่งแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศึกษา สอบทาน และวิเคราะหข์้อมูลสําคญัต่าง ๆ  
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นําเรียนผูบ้รหิารระดบัสูง 
เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการตรวจราชการ          

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและลงนามในคําสัง่
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี 

3.1 ประเภทการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

แบ่งการตรวจราชการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
3.1.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 
3.1.2 การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
3.1.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3.2 ขอบเขตของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 ขอบเขตของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

 3.2.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจะตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ 

ตามกฎหมายในภาพรวมของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนด
หรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร โดยมีประเด็นสําคัญในการ 
ตรวจติดตาม ดังน้ี 

 1) การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบลงทุนและงบประมาณในการจัดสัมมนา 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการกระตุ้นและเร่งรัด 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
 2) การจัดเก็บภาษีอากร/การจัดเก็บรายได้ 
  2.1) การจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร  

รวมท้ังการจัดเก็บรายได้ภาครัฐของกรมธนารักษ์และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บรายได้ และลดการรั่วไหล 
ของภาษีอากร 

บทที่ 3 
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
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  2.2) การบูรณาการข้อมูลการจัดเก็บภาษีอากรระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ 
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร รวมถึงแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร 

 3) การปฏิบัติงานตามงานประจําและงานที่ได้รับมอบหมาย 
  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบั ติงานประจําและเตรียมความพร้อม 

เพ่ือรองรับนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลังและงานท่ีได้รับมอบหมายตามสถานการณ์ เช่น มาตรการ 
ชิมช้อปใช้ มาตรการพักหน้ีเงินต้นของสินเช่ือต่าง ๆ การให้สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย และการดําเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ เป็นต้น 

 
3.2.2 การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

  ตรวจติดตามการดําเนินงาน แผนงาน และโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการ แผนงาน  
และโครงการสําคัญของกระทรวงการคลัง (Flagships Project) 7 ด้าน ดังน้ี 

  1) การแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบอย่างบรูณาการและยั่งยืน 
   1.1)  ขอบเขตการตรวจติดตาม 
    ตรวจ ติดตามการ ดํ า เ นินงานของส่ วนราชการและรั ฐ วิ ส าห กิจ 

ในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
อย่างบูรณาการและย่ังยืน ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ีนอกระบบ 
ที่ผิดกฎหมาย  มิ ติที่  2 เ พ่ิม ช่องทางการเ ข้าถึ งสินเ ช่ือในระบบ  มิ ติที่  3 ลดภาระหน้ีนอกระบบ  
มิติที่ 4 เพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ และมิติที่ 5 สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง โดยมีจุดเน้นสําคัญในการตรวจติดตาม ดังน้ี 

 
การแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบ 
อย่างบูรณาการและย่ังยืน 

จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 

มิติที่ 1 การดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ี
นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 

1) การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้ีมาร่วมไกล่เกลีย่
ประนีประนอมหน้ีนอกระบบ 

2) ผลการดําเนินการจับกุมเจ้าหน้ีนอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
มิติที่ 2 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือ 
ในระบบ 

1) จํานวน รายละเอียดช่ือ และที่ต้ัง ของนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัด
ภายใต้การกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) 

2) จํานวน รายละเอียดช่ือ และที่ต้ัง ของนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพิโกพลัส 

มิติที่ 3 ลดภาระหน้ีนอกระบบ 
 

จํานวนลูกหน้ีเข้าสู่กลไกของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหน้ีนอกระบบประจําจังหวัด (จํานวนเรื่อง/ 
ไกล่เกลี่ยสําเรจ็/ไกล่เกลี่ยไมส่ําเร็จ/ยุติการไกล่เกลี่ย) 
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การแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบ 
อย่างบูรณาการและย่ังยืน 

จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 

มิติที่ 4 เพ่ิมศกัยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ การสนับสนุนฟ้ืนฟูอาชีพผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอก
ระบบ (โครงการอบรมฝึกอาชีพและให้ความรู้) 

มิติที่ 5 สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
หน้ีนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง 

1) พัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหน้ีนอกระบบภายในชุมชนอย่างเหมาะสม  
(กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทนุหมู่บ้าน กองทุน
สวัสดิการชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต)  
และคณะผู้บรหิารการคลังประจําจังหวัดหรือหน่วยงาน 
ได้ดําเนินการส่งเสริมและติดตามการแก้ไขปัญหา 
หน้ีนอกระบบขององค์กรการเงินชุมชน หรือไม่ อย่างไร 

2) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้และทักษะ
ทางการเงินแก่ประชาชน 

 
 
   1.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล  
    สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2) โครงการ National e-Payment  
 2.1) ขอบเขตการตรวจติดตาม 
  ตรวจ ติดตามการ ดํ า เ นินงานของส่ วนราชการและรั ฐ วิ ส าห กิจ 

ในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนให้การดําเนินโครงการ National  
e-Payment เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กําหนด โดยมีจุดเน้นสําคัญในการตรวจติดตาม 
ดังน้ี 

 
โครงการ National e-Payment จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 

การดําเนินงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ทั้ ง ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค 
ซึ่ ง ส นับส นุนกา ร ดํ า เ นิ น โค ร งก า ร 
National e-Payment ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย 

1) การเตรี ยมพร้อมบุคลากรภาครัฐ  ให้ สามารถเป็น
ผู้ดําเนินการและให้คําแนะนําการใช้จ่ายผ่านระบบไร้เงินสด 
(Cashless) ต่อภาคประชาสังคม 
2) การขยายผลโครงการจากฐานการใช้งานจริงที่ประชาชน
ต้องการ ได้แก่ QR Code, Bill Payment และ Mobile 
Applications  
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โครงการ National e-Payment จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 
 3) การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ 

การจั ด เ ก็ บภา ษีอากรผ่ านระบบ อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ ขอ ง
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมธนารักษ์ 
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไ ด้ร้ อยละ  100 รวมถึ งการดํา เ นินงานเ พ่ือสนับสนุน
การจั ด เ ก็ บภา ษีอากรผ่ านระบบ อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ ขอ ง
กรมบัญชีกลางและสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง 
4) ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งส่งผลให้ส่วนราชการไม่ทําธุรกรรม
ทางการเงินเพ่ือรับ-จ่ายเงินของภาครัฐผ่านเครื่อง EDC/QR 
Code/ Bill Payment /Internet Banking /Counter 
Service Payment หรือรูปแบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได้ 100 % 
5) หน่วยงานที่ยังไม่ใช้เครื่อง EDC หน่วยงานท่ีส่งคืนเครื่อง 
EDC/ห น่ ว ย ง า น ท่ี ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ติ ด ต้ั ง เ ค ร่ื อ ง  EDC 
/การบริหารจัดการเครื่อง EDC ที่ส่งคืน 
6 )  ติ ด ต า ม  แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง  
- ใช้ระบบ e-Payment ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งหมด 
- ดําเนินกิจกรรมทุกด้านบนระบบ Electronic  
เพ่ือเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงไปสู่หน่วยงาน Digital  

 

2.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 

 กรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังจังหวัด/กรมธนารักษ์และสํานักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่/กรมศุลกากร สํานักงานศุลกากรภาค และด่านศุลกากร/กรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิต
ภาค และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/กรมสรรพากร สํานักงานสรรพากรภาค และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่    
/ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)/ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)     
/ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.)/ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ธอท.) 

3)  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
 3.1) ขอบเขตการตรวจติดตาม  
  ตรวจ ติดตามการ ดํ า เ นินงานของส่ วนราชการและรั ฐ วิ ส าห กิจ 

ในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมยอดผู้สมัคร กอช. 
โดยเน้นการขยายผลไปที่กลุ่มเยาวชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ที่ไม่มีรายได้แน่นอน และกลุ่มที่ไม่มี
หลักประกันหลังเกษียณ รวมถึงการสร้างความย่ังยืนและสม่ําเสมอในการออมเงินของสมาชิก โดยมีจุดเน้น
สําคัญในการตรวจติดตาม ดังน้ี 
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โครงการ National e-Payment จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 
การ ดํา เ นินงานของส่ วนราชการและ
รัฐ วิสาหกิจในสัง กัดกระทรวงการคลัง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุน
การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมยอดผู้สมัคร กอช. 

1) การดําเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมยอด
ผู้สมัคร กอช. 

2) การดําเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องซึ่งสนับสนุน
ให้สมาชิกนําส่งเงินสะสมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 3.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 
  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)/สํานักงานคลังจังหวัด/ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)/ธนาคารออมสิน/ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

4) การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
 4.1) ขอบเขตการตรวจติดตาม 

  ตรวจ ติดตามการ ดํ า เ นินงานของส่ วนราชการและรั ฐ วิ ส าห กิจ 
ในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนให้การดําเนินการจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กําหนด โดยมีจุดเน้นสําคัญ 
ในการตรวจติดตาม ดังน้ี 

   
การจัดหาสวัสดกิารแหง่รัฐเพื่อช่วยเหลือ

ผู้มีรายไดน้้อย 
 

จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตามและประเมินผลข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตร
ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ ข อ ง ผู้ มี บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ
และผู้ประกอบการซึ่งเข้าร่วมโครงการ 

มาตรการ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้ มี บั ตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

1) การติดตามและประเมินผลด้านรายได้ของผู้มี บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจาก Account Officer : AO ของธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
2) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาจากข้อมูลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
3) การให้ สิ นเช่ื อภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
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 4.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 
  กรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง/

ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)/ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

5)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

 5.1) ขอบเขตการตรวจติดตาม 

  ตรวจ ติดตามการ ดํ า เ นิน ง านของส่ วนราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ 
ในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสนับสนุนให้การดําเนินงานของกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด โดยมีจุดเน้นสําคัญในการตรวจติดตาม ดังน้ี 

จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 
1) การเพ่ิมช่องทางติดต่อระหว่างผู้กู้ยืมเงินกับผู้ให้กู้ยืมเงิน 
2) การดําเนินมาตรการกระตุ้นการคืนเงิน  
3) การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมกู้ยืมเงินเพ่ือศึกษาในหลักสูตรซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้จริงในสังคม

ยุคปัจจุบัน การส่งเสริมให้นักศึกษาในสายวิชาชีพ/สาขาที่จําเป็นได้เข้าถึงกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือศึกษา 
4) การสํารวจข้อมูลผู้ กู้ยืมเงิน และการปฏิบัติตามมาตรา 42 ของ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 สําหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 

5.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)/กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)/กรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังจังหวัด/กรมธนารักษ์และสํานักงาน 
ธนา รั กษ์ พ้ื นที่ /กรม ศุ ลกากร  สํ า นั ก ง านศุ ลก ากรภาค  และ ด่ านศุ ล ก ากร /กรมสร รพสามิ ต  
สํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/กรมสรรพากร สํานักงานสรรพากรภาค  
และสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่/ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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6) การกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด 
 6.1) ขอบเขตการตรวจติดตาม 

  ตรวจติดตามการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมีจุดเน้นสําคัญ 
ในการตรวจติดตาม ดังน้ี 

มาตรการ/โครงการ จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 
1) โครงการประชารัฐสร้างไทย 1) การให้สินเ ช่ือและการดําเนินงานของธนาคาร

ออมสิ น  แล ะ ธน าค า ร เ พ่ื อ ก า ร เ กษต ร แล ะ
สหกรณ์การเกษตร  (ธ .ก .ส . )  ภายใต้โครงการ
ประชารัฐสร้างไทย 

2) การดําเนินงานของส่วนราชการและสถาบันการเงิน
เพ่ือผลักดันโครงการประชารัฐสร้างไทยให้บรรลุ
เป้าหมาย 

2) มาตรการต่อเติม เสริมทุนSMEs 
สร้างไทย  

 

1) การให้สินเช่ือภายใต้มาตรการต่อเติม เสริมทุน 
SMEs สร้างไทย (กลุ่ม SMEs ที่ต้องการสภาพ
คล่อง/กลุ่ม SMEs ที่กําลังจะถูกฟ้อง/กลุ่ม SMEs 
ที่มีศักยภาพ) ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว . ) 
ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  

2) การ ดํ า เ นินการตามมาตรการทางภา ษีและ
ค่าธรรมเนียมสําหรับลูกหน้ี SMEs เพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี  

3) มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ภาพรวมการ ใ ช้ งานผ่ าน  g-Wallet แอปพลิ เค ชัน 
“เ ป๋ า ตั ง” ในภาพรวมของแ ต่ละ จั งห วัด (ทั้ ง ผู้ ใ ช้
และร้านค้า) 

 
6.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 
 ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)/ 

ของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)/ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)/ธนาคารออมสิน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
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7) กระทรวงการคลังคุณธรรม 
 7.1) ขอบเขตการตรวจติดตาม 

  ตรวจติดตามการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนให้โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด โดยมีจุดเน้นสําคัญในการตรวจติดตาม ดังน้ี 

จุดเนน้สาํคญัในการตรวจตดิตาม 
1) การประสานความร่วมมือกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับ

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง  
2) การบริหารจัดการและดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข์ ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และตรงตามความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
3) การดําเนินงานเพ่ือต่อยอดโครงการกระทรวงคุณธรรม และ HATS ผ่านการดําเนินมาตรการ 

แผนงาน และโครงการที่ส่งผลจริงต่อตัวบุคลากร 

7.2) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล 

 ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงการคลังทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงาน 

 
3.2.3  การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ร่ วมตรวจราชการกั บผู้ ตรวจราชการ 

สํานักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมที่เก่ียวข้อง ตามแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังน้ี 

1) การตรวจราชการของผู้ ต ร วจราชการสํ า นั กนายก รั ฐมนตรี  ร่ วม กับ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย (การตรวจราชการแบบบูรณาการ)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

1.1)  การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) 
    1.1.1) การเกษตรสร้างมูลคา่ 
    1.1.2) การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน 
    1.1.3) การพัฒนาชุมชนเมือง 
    1.1.4) การจัดการประมงอย่างย่ังยืน 
    1.1.5) การเตรยีมการของส่วนราชการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศ
              ของแม่นํ้าโขง 
 1.2) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพ้ืนที ่
 2) การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 3) การตรวจติดตามการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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การดําเนินงานของกระทรวงการคลังสนับสนุนประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

ประเดน็การตรวจราชการ 
แบบบรูณาการ  

ประจําปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

จุดเนน้ ความเกี่ยวข้อง 
กบัการดาํเนนิงาน 

ของกระทรวงการคลัง 

1) การขับเคลือ่นประเด็นนโยบาย  
    สําคญัของรัฐบาล (Issue) 

  

1.๑) การเกษตรสร้างมูลค่า - เกษตรแปลงใหญ่ 
- เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
- แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

- โครงการผลิตและตลาดข้าว
ครบวงจร 

- ตลาดสินค้าเกษตร 
- การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 

Farmer 

การให้สินเช่ือและการดําเนินงาน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)  

1.2) การจัดที่ดินทํากินให้   
      ชุมชน 

- การดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้
ชุ ม ช น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) 

- ที่ ดํา เ นินการในเขตพื้นที่ ป่า
สงวนแห่งชาติ หรือพ้ืนที่ตาม
นโยบายของ คทช. ที่อยู่รอบ
พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 

การดําเนินงานของกรมธนารักษ์ 

1.3) การพัฒนาชุมชนเมือง - การขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ 
ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการพ้ืนที่สี เขียวอย่าง
ย่ัง ยืนและเมืองสิ่ งแวดล้อม
ย่ังยืน 

- การขับเคลื่อนตามแนวทางการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นํ้าลําคลอง
และแหล่ ง นํ้ าธรรมชา ติทั่ ว
ประเทศ 

- การพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อย (เมือง/ชนบท) 

การดําเนินงาน 
ของกรมสรรพสามิต 
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ประเดน็การตรวจราชการ 
แบบบรูณาการ  

ประจําปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

จุดเนน้ ความเกี่ยวข้อง 
กบัการดาํเนนิงาน 

ของกระทรวงการคลัง 

1.4) การจัดการประมงอย่าง 
       ย่ังยืน 

- การดําเนินการของศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า - ออก (Port 
In-Port Out : PIPO) 

- การจัดเรือประมงพ้ืนบ้านเข้าสู่
ระบบตามมาตรการจัดการ
เรือประมงพ้ืนบ้าน 

- การช่วยเหลือ เยียวยา เ พ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้
ได้รับผลกระทบจากการแก้ไข
ปั ญ ห า ก า ร ทํ า ป ร ะ ม ง ผิ ด
กฎหมายของภาครัฐ 

- การรวมกลุ่มของเรือประมง
พ้ืนบ้านเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ งและ
แ ก้ ไข ปัญหาการประมงผิด
กฎหมาย  เ พ่ือใ ห้ เ กิดความ
ย่ังยืน 

การให้สินเช่ือและการดําเนินงาน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
และธนาคารออมสิน 

2) การตรวจราชการตามมาตรา  
๓๔  แห่ งพระราชกฤษฎี กา 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 
จั ง ห วั ด แ ล ะ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

- การดําเนินงานของสํานักงานคลัง
จังหวัด เพ่ืออํานวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ ต้
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และกา รบริ ห า ร พั ส ดุ ภ าครั ฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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3.3 คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
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3.4 คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
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การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง การตรวจติดตาม กํากับ ดูแล             

การดําเนินงานมาตรการ แผนงาน และโครงการซึ่งบรรจุไว้ในคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ ทั้งน้ี รวมถึงการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

4.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 4.1.1 เพ่ือช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเข้าใจกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทําภารกิจ  
และการดําเนินมาตรการ/แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องและขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วน 
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  

 4.1.2 เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งนายกรัฐมนตรี คําสั่ง/นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคําสั่ง 
/นโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 

 4.1.3 เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงาน การจัดทําภารกิจ  
และการดําเนินมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
จากการดําเนินงานดังกล่าวของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

 4.1.4 เพ่ือรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของบุคลากรในสังกัดส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 4.1.5 เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

4.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

มีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 4.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  

  ข้อ ๙ ผู ้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ 
ในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกหน่วยในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

บทที่ 4 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
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      ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่             
ของกระทรวง ในฐานะผู ้สอดส่องดูแลแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวง  
และปลัดกระทรวง 

      ผู ้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่               
ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

 4.2.2 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 

  ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ตรวจราชการระดับนโยบาย แผนงาน 
งาน และโครงการของกระทรวงการคลังและติดตามประสานงานระหว่างส่วนราชการระดับกรม                   
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้รวมถึงสํานักงานซึ่งต้ังอยู่
ในส่วนภูมิภาคของส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

4.2.3 คําสั่งสํานักนํายกรัฐมนตรีที่ 361/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

“การตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรมท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

4.2.4 คําสั่งกระทรวงการคลังที่ 245/2563 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  “อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และอาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63” 

4.2.5 คําสั่งกระทรวงการคลังที่ 1608/2562 เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง และมอบอํานาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
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4.3 วิธีการการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

ประกอบด้วยการตรวจราชการ 3 วิธี คือ 

4.3.1 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

ผลการดําเนินมาตรการ  แผนงาน  และโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2563 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด)  

4.3.2 เชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  
โครงการ 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเ ชิญส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจในสัง กัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง ประชุมช้ีแจงผลการปฏิ บัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ  
แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4.3.3 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ 

  แจ้งใ ห้ส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจในสัง กัดกระทรวงการคลังทั้ งส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร )  และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด ) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
ผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มายังกระทรวงการคลัง  

4.4 ช่วงเวลาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 ช่วงเวลาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2563 (แบ่งตามวิธีการตรวจราชการ) ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

 4.4.1 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ  
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
   การลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

และการพิจารณาของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยกําหนดช่วงเวลาในการตรวจติดตาม 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังกําหนดปฏิทินการตรวจราชการ ดังน้ี 
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  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   การลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

เป็นไปตามปฏิทินการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง (สํานักนายกรัฐมนตรี 
จัดทําและแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับทราบ) โดยแบ่งการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
เป็น 2 รอบ คือ 

   รอบท่ี 1 Project Review and Progress Review ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2563 

   รอบที่ 2 Monitoring/Evaluation ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 
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4.4.2 เชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ  
แผนงาน โครงการ  

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ  
แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

    การเ ชิญหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงการคลัง ในส่วนกลางประชุม ช้ีแจง 
ผลการป ฏิ บั ติ ร าชการ  และผลการ ดํ า เ นินมาตรการ  แผนงาน  โครงการ  ขึ้ นอ ยู่ กับ ดุลย พิ นิ จ 
และการพิจารณาของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยกําหนดช่วงเวลาในการเชิญหน่วยงาน 
ประชุมตรวจติดตามระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 

  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ไม่มีการเชิญหน่วยงานฯ ประชุม) 

4.4.3 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ 

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

   การแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ มีกําหนดช่วงเวลา 2 รอบ คือ 

   ร อบ  6  เ ดื อ น  แจ้ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง านจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  
และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมทั้งประเทศ  
ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังภาพรวมทั้งประเทศ รอบ 6 เดือน นําเรียนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

   รอบ  12  เ ดื อน  แจ้ ง ใ ห้ห น่ วยงาน จัดส่ งข้ อมู ลผลการป ฏิ บั ติ ร าชการ   
และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมทั้งประเทศ  
ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังภาพรวมทั้งประเทศ รอบ 12 เดือน นําเรียนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   การแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 

แผนงาน  โครงการ มีกําหนดช่วงเวลา 2 รอบ คือ 
   รอบที่ 1 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน

มาตรการ แผนงาน  โครงการ ภายใต้ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมท้ังประเทศ  
ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ                    
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวมทั้งประเทศ รอบที่ 1 และจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 

   รอบที่ 2 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน  โครงการ ภายใต้ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมท้ังประเทศ  
ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 เ พ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวมท้ังประเทศ รอบที่ 2 และจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรี 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
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4.5 ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          

ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 

 4.5.1 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 

  การลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง แบ่งตามประเภทการ
ตรวจราชการตามหัวข้อ 3.1 ได้ดังน้ี 

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project) ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 

   ก่อนการตรวจราการ 
   1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการร่วมกันกําหนด

แนวทางและประเด็นในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินแผนงาน โครงการของ                 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

   1.2) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือขออนุมัติการเดินทางพร้อมกําหนดการ
ตรวจราชการในพ้ืนที่ และจัดทําหนังสือขอยืมเงินทดรองราชการพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปตรวจราชการในพ้ืนที่ นําเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   1.3) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่าย
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงาน              
ในสังกัดในพื้นที่ (สํานักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการตรวจราชการในพ้ืนที่) เพ่ือแจ้ง
รายละเอียดกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังให้หน่วยงานรับทราบ               
ในเบ้ืองต้น  

   1.4) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําแบบขอข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนิน
แผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบแผนงาน 
โครงการน้ัน ๆ จัดเตรียมข้อมูลตามแบบขอข้อมูลฯ (สํานักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การจัดทําและจัดส่งข้อมูลฯ) และจัดส่งมายังผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ โดยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะดําเนินการ
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลฯ และจัดทําเอกสารประกอบการตรวจราชการ (Inspection 
Guideline) นําเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เ พ่ือรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ                    
ความคืบหน้าของการดําเนินแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ ก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการ  

   ระหว่างการตรวจราชการ 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ ผลการดําเนินแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ในพ้ืนที่ ตามกําหนดการตรวจราชการ
ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ โดยรับฟังการรายงานสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติราชการ                
การดําเนินแผนงาน โครงการ และปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ และภาคเอกชน              
ในพ้ืนที่ ในการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ และต่อจากน้ันผู้ตรวจราชการ              
จะลงพ้ืนที่ ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินโครงการ /ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่จริง และพร้อมให้
ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงาน 
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   ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 
   1.1) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือรายงานการเดินทางพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการเพื่อส่งคืนเงินทดรองราชการ (กรณียืมเงินทดรองราชการ) 
หรือเพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการเดินไปราชการ (กรณีสํารองจ่าย) แล้วแต่กรณี  

   1.2) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยจะจัดทําแล้วเสร็จหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละคร้ัง (ภายใน 15 วัน) นําเรียน
ปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน 
โครงการ และปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน โครงการจากหน่วยงานในสังกัดใน
พ้ืนที่ ในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติ  

  *กรณีพบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน 
โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมี
ข้อเสนอแนะสําคัญต่อหน่วยงานในสังกัดน้ัน ๆ ในพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะสําคัญดังกล่าว จําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างเร่งด่วนให้ 

   - ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือนําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
ปลัดกระทรวงการคลังรับทราบและลงนามในหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง ต้นสังกัดของหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ได้ให้ข้อเสนอแนะสําคัญเร่งด่วน เพ่ือประสานไปยังหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ให้ดําเนินการในกรณีที่เป็น
ข้อเสนอแนะในระดับพ้ืนที่ และกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะระดับนโยบายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลางจะรับทราบและดําเนินการ  

   - ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ประสานงาน ติดตาม รวบรวม และจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามข้อเสนอแนะสําคัญเร่งด่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณา พร้อมจัดทําหนังสือตอบขอบคุณถึงหน่วยงานที่ ไ ด้แจ้ง                   
ผลการดําเนินการ 

2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 
 2.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม

ร่วมกันเพ่ือ 
  - กําหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ และจัดทําแผนการตรวจ-

ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  - สํ านั กนายกรั ฐมนตรี จั ดทํ าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ                   

ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกําหนดปฏิทินการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  
ประจําปีงบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ รับทราบ 

  - สํานักนายกรัฐมนตรีจัดส่ งหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลั ง 
ร่วมตรวจราชการแบบบูณาการฯ ในแต่ละเขตตรวจราชการ 

  - ผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลั งพิจารณาว่าจะเข้ าร่ วมตรวจราชการ 
แบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
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2.2) กรณี เข้ าร่ วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ หรือ กรณีมอบผู้ แทน 
เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปรากฏขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 

   ก่อนการตรวจราชการ 
   1) ส่งแบบตอบรับเข้ าร่ วมตรวจราชการแบบบูณาการฯ  พร้อมแจ้ง 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
   2) จั ดทํ าห นั งสื อขออ นุมั ติ ตั ว บุคคลและค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ เ ดินทาง 

ไปตรวจราชการแบบบูรณาการ และจัดทําหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่จะไปตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพ่ือแจ้งให้ทราบ 

   3) ติด ต่อประสานงาน กับส่ วนราชการ ในสั ง กัดกระทรวงการคลั ง 
ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue) ในการตรวจราชการแบบบูรณการ 
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานรวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในเบ้ืองต้น  

   ระหว่างการตรวจราชการ 
   ผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลั งร่ วมตรวจราชการแบบบูรณาการ                  

กับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือตรวจติดตาม                     
ผลการดําเนินงานซึ่งสอดคล้องกับประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue) ในการตรวจราชการแบบบูรณการ                  
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ รอบที่ ๑ (Project Review and Progress Review) และรอบที่ 2 (Monitoring/Evaluation)  

   ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 
   1) จัดทําหนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ

และคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมหลักฐานการเดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   2) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

3) จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เสนอปลัดกระทรวงการคลัง                          
เพ่ือรับทราบ หากมีประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของส่วนราชการ                
ในสังกัดกระทรวงการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการของส่วนราชการฯ 
ดังกล่าว  

4) จัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการฯ เพ่ือนําเรียนท่านปลัดกระทรวงการคลังทราบ               
และลงนาม เ พ่ือแจ้งให้ส่วนราชการฯ ทราบและดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

 - รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของส่วน
ราชการฯ เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรับทราบและ
พิจารณาและจัดทําหนังสือตอบขอบคุณถึงส่วนราชการฯ ที่ได้แจ้ง 
ผลการดําเนินการ 

- หากมีประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเก่ียวข้องกับ                    
การดําเนินงานของส่วนราชการอ่ืนๆ และผู้ตรวจราชกากระทรวงการคลัง                     
มีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการของส่วนราชการฯ ดังกล่าว ให้รวบรวม 
เพ่ือนําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

2.3) กรณีไม่เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
จะแจ้งผ่านแบบตอบรับและประสานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี 
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4.5.2 เชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ  
แผนงาน  โครงการ 

  การเชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ แบ่งตามประเภทการตรวจราชการตามหัวข้อ 3.1 ได้ดังน้ี 

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

   ก่อนการประชุมชี้แจงฯ 
   1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการร่วมกันกําหนด

แนวทางและประเด็นในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินแผนงาน โครงการของ                 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

   1.2) ผู้ ช่ ว ย ผู้ ต ร ว จ ร า ชก า ร จั ด ทํ า หนั ง สื อ เ ชิ ญส่ ว น ร าชก า ร ใ นสั ง กั ด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง ประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน 
โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

   ระหว่างการประชุมชี้แจงฯ     
   รั บ ฟั ง ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น แ ผ น ง า น  โ ค ร ง ก า ร ต า ม ภ า ร กิ จ  ( Function)  

และโครงการสําคัญ (Flagship Project) พร้อมปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานดังกล่าว  
ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง             

   ภายหลังการประชุมฯ เสร็จสิ้น 
   1.1) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีที่มีค่าอาหารว่าง หรือ

อาหารกลางวันขณะประชุม) 
   1.2) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง (ขั้นตอนเดียวกับข้อ 4.2.1 ข้อ 1 ข้อย่อย 1.7) 

  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ไม่มีการเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมช้ีแจง                
ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน โครงการ) 

4.5.3 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ 

 การแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ แบ่งตามประเภทการตรวจราชการตามหัวข้อ 3.1 ได้ดังน้ี 

 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function)  การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และ
โครงการสําคัญ (Flagship Project) และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

  1) จัดทําแบบขอข้อมูล แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

  2) จัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของแผนงาน โครงการ หรือเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินแผนงาน  
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โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ให้รายงาน ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการ
ตรวจราชการฯพร้อมทั้งจัดส่งแบบขอข้อมูล แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

  3) ติดตาม ประสานงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้จัดส่งแบบขอข้อมูล แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนกลับมายังกระทรวงการคลัง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

  4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงการคลังและสํานักนายกรัฐมนตรี 
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 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง รายงาน 
ผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ และผลดําเนินแผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดทําขึ้นโดยสํานักตรวจสอบและประเมินผล  
โดยจะประกอบด้วยข้อมูลสําคัญที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังค้นพบเชิงประจักษ์จากการลงพ้ืนที่ 
ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และการดําเนินแผนงาน โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ข้อมูลผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ ปัญหา
อุปสรรค ข้อมูลการหารือกับ ภาคเอกชน และข้อแสนะซึ่งผู้ตรวจราชการพิจารณาเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
ที่ได้รับการตรวจราชการ (หน่วยรับตรวจ) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงการคลัง  

 5.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
  5.1.1 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินแผนงาน 
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังพิจารณา 
และรับทราบ 

  5.1.2 เพ่ือรายงานข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค จากผลการปฏิบัติราชการและผลการดําเนิน
แผนงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง  ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังพิจารณาและรับทราบ 

  5.1.3 เพ่ือรายงานข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ซึ่งเสนอแนะให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน โครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง
รับทราบและพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

  5.1.4 เ พ่ื อ ร ายงานผลการ ดํ า เ นิน ง านตาม ข้อ เสนอแนะของผู้ ต ร วจราชการ
กระทรวงการคลัง ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังพิจารณาและรับทราบ 

 
 

บทที่ 5 
การรายงานผลตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง  
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5.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมี ระเบียบ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 5.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  

  หมวด ๓  การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

    ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปน้ี 

    (๑ )  กรณี ผู้ ต ร ว จ ร าชก า รสํ า นั กน ายกรั ฐ มนตรี  ใ ห้ ร า ย ง านถึ ง 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ ให้สรุปรายงาน 
เสนอรัฐมนตรี    หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ หรือกํากับการบริหาร
ราชการสํานักนายกรัฐมนตร ีและรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

    (๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้า
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ                   
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

    (๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี             
เห็นว่ามีปัญหาสําคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่
มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

    การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จําเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขหรือปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานท่ีจะคอยติดตามผลการดําเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหน่ึง
อย่างใดให้รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

    สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑7 ให้ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล 
วิเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และนํารายงานเสนอแนะผู้มี อํานาจ  
หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี 

   ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา 
อุปสรรค หรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงาน ให้รีบจัดทํารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องน้ัน เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

   เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิ ไ ด้รับ 
แจ้งผลการดําเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจของหน่วยงานของรัฐ
น้ันให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐน้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง และในกรณีที่ยังมิได้
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แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเป็นรายงาน 
ของผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

   ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงาน
หรือจะต้องขอคําวินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอํานาจ ให้ผู้ตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์            
หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน และให้บันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

   ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทําโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 

   ในกรณีที่ ไ ด้แนะนําหรือสั่ งการด้วยวาจาไว้ใ ห้สรุปคําแนะนําและ 
การสั่งการน้ันไว้ในรายงานด้วย 

5.2.2 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 

  หมวด 3 การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

 ข้อ 14 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการรายงาน 
ผลการตรวจราชการถึงปลัดกระทรวงการคลัง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ               
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหา อุปสรรค ที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
หรือปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหน่ึงอย่างใดให้
รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 ข้อ 15 ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถ้าผู้ตรวจราชการพบปัญหา อุปสรรค               
หรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธ์ิ                
ของโครงการหรือแผนงาน ให้รีบจัดทํารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                    
ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ัน เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

 เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการ
ดําเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจของหน่วยงานของรัฐน้ัน                    
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐน้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ 

 ข้อ 16 ในการตรวจราชการ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือ
จะต้องขอคําวินิจฉัยสั่งการจากผู้มี อํานาจ ให้ผู้ตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์                    
หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน และให้บันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

 ข้อ 17 การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทําโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพ              
ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 

 ในกรณีที่ได้แนะนําหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคําแนะนําและการสั่งการน้ัน               
ไว้ในรายงานด้วย 
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5.3 ประเภทของรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จําแนกได้เป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

 5.3.1 รายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) 
 5.3.2 รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 
2563) และ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 5.3.3 รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รอบที่ 1 (ตุลาคม 
2562 - มีนาคม 2563) และ รอบที่ 2 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วย 

  1) รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  2) รายงานสรุปผลการดํา เ นินการตามข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
 5.3.4 รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชน ภาคเอกชน ต่อการดําเนินงาน 

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รอบ 6 เดือน  
และ 12 เดือน 

 5.3.5 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5.4 ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 5.4.1 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายพื้นที่ (รายจังหวัด) แบ่งตามประเภท              

การตรวจราชการ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project) 
   1.1) รวบรวม/สอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

- ข้อมูลการหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชน 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานและการดําเนินโครงการตามแผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในแต่ละจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการรายงาน
จากหน่วยรับตรวจทั้งก่อนตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ  

- ข้อมูลปัญหา อุปสรรค จากการดําเนินงานและการดําเนินโครงการ                     
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในแต่ละจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูล
ที่ได้รับการรายงานจากหน่วยรับตรวจระหว่างการตรวจราชการ  

- ข้อคิดเห็นเชิงแนะนํา ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง               
ซึ่งเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งเกิดจาก
การดําเนินงานและการดําเนินโครงการ หรือเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานและการดําเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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 1.2)  กรณีไม่พบปัญหาอุปสรรคสําคัญซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ให้จัดทํารายงานผลการตรวจราชการพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                         
นําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบ กรณีพบปัญหาอุปสรรคสําคัญซึ่งหน่วยรับตรวจจําเป็นต้องดําเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสําคัญเร่งด่วนน้ัน ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในหนังสือดังกล่าว แนบไป
พร้อมกับรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับหนังสือรายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะฯ กลับมายังกระทรวงการคลัง
ภายใน 30 วัน เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ  
เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบและพิจารณาผลการดําเนินงานและจัดทําหนังสือขอบคุณ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง (ต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ 
ในส่วนภูมิภาค) 

ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) 

การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) จะดําเนินการจัดทํา
รายงานผล ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการในแต่ละคร้ัง  

2) การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 2.1) รวบรวมข้ อมู ลซึ่ งได้ จากการลงพ้ื นที่ ตรวจราชการแบบบู รณาการ 

ภายใต้ ประเด็ นสํ าคั ญที่ กํ าหนด  และจั ดทํ าสรุ ปรายงานผลการตรวจราชการแบบบู รณาการฯ  
เสนอปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบ 

 2.2) กรณีที่มีประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในพ้ืนที่น้ัน และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง มีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานหรือโครงการของส่วนราชการฯ ดังกล่าวให้ดําเนินการ 

- ให้จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
และนําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในหนังสือดังกล่าว แนบไปพร้อมกับรายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

- รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเ นินการตามข้อเสนอแนะ 
ของส่วนราชการฯ เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรับทราบ และพิจารณาและจัดทําหนังสือ 
ตอบขอบคุณถึงส่วนราชการฯ ที่ได้แจ้งผลการดําเนินการ 

- กรณีที่ประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเก่ียวข้องกับ 
การดําเนินงานของส่วนราชการอ่ืนๆ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการ
ของส่วนราชการฯ ดังกล่าว ให้รวบรวมเพ่ือนําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี (รวบรวมและนําส่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายพ้ืนที่ 

การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด)                  
จะดําเนินการจัดทํารายงานผล ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการในแต่ละคร้ัง 
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5.4.2  รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม แบ่งตามประเภทการตรวจราชการ 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

 1.1) จัดทําแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานและโครงการ (ในภาพรวม)              
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  

  1.2) จัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง            
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานและโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ พร้อมส่งแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานและโครงการฯ  

  1.3) ติดตาม/ประสานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง                
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานและโครงการฯ เพ่ือขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานและ
โครงการฯ 

  1.4) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินโครงการ (ในภาพรวม) ตามแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประกอบกับรายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่       
(รายจังหวัด) เพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวม  

  1.5) จัดทําร่างรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง             
ในภาพรวมเสนอต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือขอความเห็นชอบ 

  1.6) นําเรียนปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือ
ทราบและพิจารณา 

  ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม (ทั้งประเทศ) 
 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม (ทั้งประเทศ) ในแต่ละ

ปีงบประมาณ จะดําเนินการจัดทํา 2 รอบ ได้แก่ 
 รอบ 6 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
 รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 2.1) จัดทํารูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ (อ้างอิงจาก

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี) 

 2.2) จัดส่งรูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง (กรณีประเด็นการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ ในสังกัดกระทรวงการคลัง) 

 2.3) ติดตาม/ประสานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงาน   
ในกํากับของกระทรวงการคลังเพ่ือขอให้จัดส่งข้อมูลผลการดําเนินงานซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 
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 2.4) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ 
- ข้อมูลซึ่งได้จากการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กรณีที่

ประเด็น การตรวจราชการแบบบูรณาการเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานซึ่งได้รับจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                 

ในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลังและจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเสนอคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือขอความเห็นชอบ                  
และนําส่งสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมระดับประเทศ
ต่อไป 

ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 

- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ( ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
นําเสนอผู้บริหารระดับสูงและจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  

- ครั้ งที่  2 รอบ  12 เ ดือน  ( ต้ั งแ ต่  1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 
2562) นําเสนอผู้บริหารระดับสูงและจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

5.4.3  การจัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

  1) รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
   รวบรวมข้อเสนอแนะซึ่ ง ไ ด้จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลังทุกประเภท และนําเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือคัดเลือกข้อเสนอแนะสําคัญซึ่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้เสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ และจัดทําหนังสือรายงานสรุปข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                 
และนําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในหนังสือดังกล่าว แนบไปพร้อมกับรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวม 

 ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  
 - ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ต้ังแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 

 2) รายงานสรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยรับตรวจ  เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบและพิจารณาผลการดําเนินงาน และ
จัดทําหนังสือขอบคุณส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง (ต้นสังกัดของหน่วย
รับตรวจในส่วนภูมิภาค) 

  ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 

  ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน 
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5.4.4 การจัดทํารายงานสรุปผลความคิด เห็นของภาคประชาชน ในการร่ วม                  
ตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

 รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนจากรายงานผลการตรวจราชการ
รายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) ทุกพ้ืนที่ และจัดทํารายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วม                  
ตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เผยแพร่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักตรวจสอบและประเมินผล http://inspector.mof.go.th 

 ระยะเวลาในการจัดทํางานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนฯ 
- รอบ 6 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
- รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

5.4.5 การจัดทําบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ผลการตรวจราชการ                
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

 รวบรวมและสรุปรายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) รายงานผล 
การตรวจราชการในภาพรวม รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และรายงาน
สรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เ พ่ือนําเรียนปลัด
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ระยะเวลาในการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

- รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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แผนปฏิบัติการ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

 

 
  

 

 

ลําดับ กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

 

1 จัดทําแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 

แผนการตรวจ
ราชการฯ 

 

2 ตรวจติดตามการ ดํา เ นินงานของ  
หน่วยงานในสังกัด ในส่วนภูมิภาค และ  
เขตตรวจราชการในส่วนกลาง ตาม
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

      การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 

     การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

- การตร วจ ร าชก า รตามภาร กิ จ 
( Function)  และการตรวจราชการ
มาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ 
(Flagship Project) 

หน่วยรับตรวจ
ได้รับการตรวจ
ราชการครบทุก

หน่วย 

- การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

3 จัดทํารายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   
 

        รายงานผลการตรวจราชการฯ รายพื้นท่ี 

    รายงานผลการตรวจราชการฯ ในภาพรวม 

- รายงานผลการตรวจราชการตาม
ภารกิจ  (Function)  และการตรวจ
ราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการ
สําคัญ (Flagship Project) 
 

รายงาน         
ผลการตรวจ
ราชการของ

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

- รายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
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ลําดับ กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

 

4 จัดทํารายงานสรุปผลความคิดเห็นของ
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร ร่ ว ม  
ตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวง 

รายงานสรุปผล
ความคิดเห็นของ
ภาคประชาชน 

5 จัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 

รายงานสรุป
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 

6 จัดทําบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) ผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ 2563 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive 

Summary) ผล
การตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจ

ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
ประจําปี

งบประมาณ 
2563         

7 เผยแพร่เอกสารเกี ่ยวกับการตรวจ
ร า ช ก า ร ข อ ง ผู ้ต ร ว จ ร า ช ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ล ัง  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักตรวจสอบ  
และประเมินผล 
(http://inspector.mof.go.th) 
(แผนการตรวจราชการฯ  ,รายงานผล  
การตรวจราชการฯ) 

เอกสารเกี่ยวกับ
การตรวจ

ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง 
การคลัง 
ประจําปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เผยแพร่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
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รายงานสรุปความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการ 

ต่อนโยบายของรัฐ / กระทรวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน ) 
กระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเก่ียวข้องเข้า

ร่วมประชุมหารือ ในการตรวจราชการของผู้ ตรวจกระทรวงการคลัง 



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ ์อภิรักษ์นันท์ชัย) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่2 - 4 มีนาคม 2563 
1. หารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งว่าดังนี้ 

1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอบคุณคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดอย่างดียิ่ง และในปีนี้จะมีหน่วยงานที่ต้องรับภาระมากขึ้น อาทิ ส านักงานธ
นารักษ์พ้ืนที่มีภารกิจในการรับคืนที่ราชพัสดุจากกองทัพบกเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบต่อไป 
และส านักงานสรรพากรพ้ืนที่จะต้องลงพ้ืนที่ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) เรื่องบัญชีเดียว
ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

1.2 สถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดอยู่ขณะนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
การท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน ส าหรับภาคการเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจาก
นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกดดันและกีดกันทางการค้าในการรับซื้อมะพร้าวรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ลิงเก็บผลผลิต เนื่องจากเข้าข่ายการทรมานสัตว์ 

1.3 จังหวัดมีแผนที่จะเข้าตรวจสอบการท าระบบบัญชีของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ 

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ภาคเอกชนชื่นชมนโยบายการให้กู้เงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ที่มีส่วนช่วย
ผลักดันเศรษฐกิจไปได้อย่างตรงจุด เนื่องจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ าประกันในกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน3 ล้าน
บาท รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า จึงเป็นจุดเด่นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผู้กู้มักจะมีปัญหาในการน าเงินไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้และติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ส าหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ธุรกิจที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่วนมากจะเป็นธุรกิจแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และธุรกิจการท่องเที่ยว 

2.2 ขอให้ภาคราชการโดยเฉพาะส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ให้ความรู้และความมั่นใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการท าบัญชียื่นภาษี รวมถึงยกระดับการเสียภาษีให้มีมาตรฐานเดียวกันตามประเภทของแต่ละธุรกิจ
เพ่ือป้องกันการได้เปรียบทางการค้า อันจะช่วยให้ระบบภาษีพัฒนาและยั่งยืนในระยะยาว รวมถึง ขอให้
สรรพากรพ้ืนที่เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เอกชนพร้อมจะให้ความ
ร่วมมือและรับฟัง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 ภาคเอกชนมีความเห็นว่านโยบายชิมช้อปใช้ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการช าระเงินในต่างจังหวัดยังไม่แพร่หลาย ส่งผลให้เม็ดเงินที่ลงทุน
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 

2.4 ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีค่าเข้าพักในธุรกิจโรงแรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 50 สตางค์ ซึ่งเป็นภาระของผู้ประกอบการอย่าง



มากโดยแนวคิดการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจให้เป็นช่องทางในการจัดเก็บรายได้ของอบจ. ในช่วง
เริ่มการก่อตั้งหน่วยงาน แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป กล่าวคือ อบจ. มีช่องทางการจัดเก็บรายได้ที่มากขึ้น 
รวมถึงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวนมากแล้ว 

จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นางญาณี แสงศรีจันทร์) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 
 1. การหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งว่าผลการหารือข้อราชการที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี มีประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดกาญจนบุรี (คบจ. กาญจนบุรี) ได้ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดี  

1.2การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ ได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติและสั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีติดตามและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ 

1.3 เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1 นอกสถานที่
นายกรัฐมนตรีได้มีด าริให้ด าเนินการจัดระเบียบแพในแม่น้ าจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม จังหวัด
กาญจนบุรีจึงได้น าแพขึ้นมาจัดระเบียบ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และ
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรีได้จัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยแล้ว  

1.4 การบริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ 
ในทุกอ าเภอและได้ประสานกับเจ้าคณะอ าเภอเพ่ือขอความร่วมมือให้ประชาชนสามารถบริจาคผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางวัดที่ยังไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้ 
เนื่องจากไม่มีสัญญาณ Internet นอกจากนี้ หากบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียน สถานศึกษา 
หรือโรงพยาบาลของรัฐ สามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้
หลังจากหักค่าใช้จ่าย   

1.5 การพัฒนาอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์ให้องค์ความรู้ในการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ถือบัตรฯ ได้ เนื่องจากการเข้ารับการฝึกอบรมท าให้ผู้ถือบัตรฯ เสียเวลา
และขาดรายได ้  

 2. การหารือกับภาคเอกชน  

  2.1จังหวัดกาญจนบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวจีนมีจ านวน
ลดน้อยลง ท าให้โรงแรมที่พักต่าง ๆ หันมารับลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ได้รับผลกระทบมาก จึงขอให้ธนาคารภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการพิจาณาสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ การ
ผ่อนปรนหนี้ การให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างสภาพคล่อง การลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยและการปรับ
โครงสร้างหนี้ 



2.2 การจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตีความว่า การติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องติดตั้งภายในพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี
เท่านั้นซึ่งหากด าเนินการตามที่ สตง. ตีความจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบ 
เพราะการโฆษณาจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักจังหวัด
กาญจนบุรีมากข้ึน 

2.3 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะราคาสินค้า 
ภาคการเกษตร ซึ่งปัจจัยเสี่ยงมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
ลดลง จึงขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแล ทั้งนี้ รัฐบาลควรก าหนดนโยบายทางการเงินเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน  

2.4 ในช่วงวันหยุดเทศกาลจังหวัดกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนมาก 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐ  
แห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ แต่เนื่องจากเส้นทางคมนาคมบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อนยังมีสภาพไม่ดี
เท่าที่ควร รัฐบาลควรเร่งด าเนินการจัดท าโครงการถนนสองช่องทางเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิ จพิเศษทวาย 
สู่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ หากด าเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี  
ได้เป็นอย่างดี  

จังหวัดน่าน ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ ์อภิรักษ์นันท์ชัย) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 
1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รายงานถึง

แนวนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังที่จะต้องขับเคลื่อน อาทิ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดหา
สวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โครงการ ชิม ช้อป ใช้ เป็นต้น ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการ
หารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้ส านักงานคลัง
จังหวัดน่านเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการอนุมัติงบประมาณล่าช้า 

1.2 โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้
รายงานว่าน่าจะมีการด าเนินการในปี 2563 จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังด าเนินการตามโครงการให้ส าเร็จลุล่วง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบและสนับสนุน
หน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการ  

1.3 โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ได้มีการด าเนินการติดตามและสอบถามข้อเท็จจริงจาก
ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้กระท าความผิด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้แสดงความเห็นว่าภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการด าเนินการกับผู้กระท าความผิด เพ่ือให้ผู้ที่จะกระท าความผิดรับทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ 



1.4 ภาคการท่องเที่ยว จังหวัดน่านโดยเทศบาลเมืองน่านได้มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคจากการไม่ได้รับความร่วมมือกับผู้ที่พักอาศัยในพ้ืนที่ เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สะดวกในการเดินทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย และอาจส่งเสียงรบกวนในบางครั้ง ทั้งนี้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเทศบาลควรขอความร่วมมือจากผู้ที่พักอาศัยในพ้ืนที่และอาจมีการเยียวยาความ
เดือดร้อนดังกล่าว 

1.5 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้แสดงความเห็นในประเด็นอ่ืน ๆ อาทิ สภาพ
เศรษฐกิจของจังหวัดที่ถือว่ามีเงินหมุนเวียนค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี การค้าชายแดนอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการแข็งค่าของค่าเงินบาท และปัญหาไฟป่า ซึ่งปัจจุบันบรรเทาลงเนื่องจากมีการสร้างความเข้าใจกับ
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืช  

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหา
การชะลอตัวของการบริโภค อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดน่านมีการขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยังได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่
ภาครัฐด าเนินการไม่สอดคล้องกับฤดูกาลท่องเที่ยว ท าให้โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตัดงบประมาณที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวท าให้ภาคเอกชนต้องเป็นผู้
ผลักดันกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยตนเอง รวมทั้ง ควรมีการผ่อนปรนการใช้พ้ืนที่ป่าสงวนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน  

2.2 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดน่านไม่มีโรงงานขนาดใหญ่เนื่องจากติดปัญหาผังเมือง 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจ
ก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้
ผู้รับเหมานอกพ้ืนที่ซึ่งเสนอราคาต่ ากว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน
เป็นภูเขาท าให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นจากการขนส่ง ดังนั้น เมื่อเข้ามารับงานในพ้ืนที่จริงแล้วไม่สามารถ
ด าเนินการได้หรือด าเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

2.3 ภาคการเกษตร ภาคเอกชนเห็นว่าการออกมาตรการของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลาง  

2.4 การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการสินเชื่อลดดอกเบี้ย
สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีมาตรการอ่ืน ๆ 
ควบคู่ไปด้วย อาทิ มาตรการทางภาษี ซึ่งควรมีการลดอัตราภาษีหรือผ่อนปรนการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณา
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย อีกทั้ง ยังเห็นว่าการจัดเก็บภาษีบางประเภทมีความไม่เป็นธรรม เช่น ภาษีป้าย และ
ภาษีโรงแรม ที่พัก ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่าภาครัฐควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี 



2.5 นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้แสดงความคิดต่าง ๆ ดังนี้ 

2.5.1 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน พบว่ารายได้ต่อหัวยังอยู่ในระดับต่ า นโยบาย
และมาตรการของภาครัฐยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรฐานรากได้ ขณะเดียวกันยังประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน เนื่องจากในพื้นที่มีแต่เด็กและผู้สูงอายุ จึงเห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการส าหรับส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากและแก้ไขปัญหาแรงงานพลัดถิ่น 

2.5.2 การด าเนินการของกรมสรรพสามิต อาทิ การจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนและสุรา
แช่ของกรมสรรพสามิตที่มีอัตราสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ การออก
ใบอนุญาตผู้ผลิตสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ก าหนดให้มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ท าให้เป็นอุปสรรคแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยหรือกลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนในการผลิตสุราชนิดดังกล่าว  

2.5.3 ภาคเอกชนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บในเขต
พ้ืนที่จังหวัดน่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของภาคเอกชน โดยส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่น่าน และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
น่าน ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ส าหรับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับรายได้จาก
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กระทรวงการคลังได้ส่งให้

กรมบัญชีกลางด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

จังหวัดยโสธร ผูต้รวจกระทรวงการคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม)่ 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ วันที ่17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 

1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้แจ้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้
รายงานให้ทราบถึงนโยบายส าคัญของกระทรวงการคลังที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังสามารถด าเนินการได้ในส่วนของงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และใน
ระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้ขอให้ส่วน
ราชการด าเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าเพ่ือรอลงนามในสัญญาในวันที่
พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรแจ้งว่าหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดระทรวง  
การคลังได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของจังหวัดเป็นอย่างดี และแจ้งให้ทราบถึงประเด็นอ่ืน ๆ         
ของจังหวัด ดังนี้ 

1.1 จากการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ
ด าเนินการด้านงานธุรการ เตรียมงานการจัดซื้อจัดจ้างไว้รองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ แล้ว ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การเบิกจ่าย ณ สิ้นปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 



1.2 จังหวัดยโสธรเน้นการท าเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 3 แสนไร่ พืชที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์ โดยกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีความ
ทันสมัยจึงมีศักยภาพในการหาตลาดไว้รองรับผลผลิต 

1.3 แหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด มี 4 แหล่ง ได้แก่ เขื่อน 1 แห่ง และ
อ่างเก็บน้ า 3 แห่ง ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่มี พ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานปลูกพืช  
ใช้น้ าน้อยเพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายจากการขาดน้ า ขณะนี้ จังหวัดยังไม่ได้ประกาศภัยแล้งซึ่งหาก  
ฤดูฝนเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ าได้  

2. การหารือกับภาคเอกชน 

 2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร 

 2.1.1 ภาคเอกชนได้พบปะและหารือกับสรรพากรพื้นที่ยโสธรเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดเก็บ
ภาษีในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวว่าจะท าอย่างไรให้ภาคธุรกิจยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้  

 2.1.2 สถาบันการเงินควรปรับลดกระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อให้ง่ายและ
กระชับมากยิ่งขึ้น เพราะการที่ผู้ประกอบการขอสินเชื่อได้จะสามารถสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้
มากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

 2.1.3 ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐหากมีโครงการก่อสร้าง การประมูลงาน การจัด
งานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยากให้เลือกใช้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่มากกว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จาก
กรุงเทพฯ หรือจากต่างพ้ืนที่ และส่วนราชการควรเร่งเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมา โดยประเด็นที่ส าคัญที่สุดคือ
ท าอย่างไรเพ่ือให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในพ้ืนที่และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินการต่าง ๆ 
ของภาครัฐ 

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 

 2.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก  
หากสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การพัฒนาให้เป็นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงมีการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
จะยกระดับรายได้และเศรษฐกิจของจังหวัดได้มากยิ่งข้ึน 

 2.2.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ให้มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนในภาคธุรกิจโดยการช าระสินเชื่อ 
ให้น้อยลงแต่ขยายระยะเวลาการผ่อนช าระให้ยาวขึ้น ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ
ธนาคาร 

 2.2.3การเปิดประมูลงานของทางราชการ โดยการยึดราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์  
ผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด การส่งมอบงานล่าช้า ช าระค่าปรับ
จนขาดเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งผู้รับจ้างบางรายจ าเป็นต้องปิดกิจการ จึงอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของ 
งานก่อสร้างนั้น ๆ ด้วย 

 2.2.4 ขอความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และส านักงานคลังจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าชุมชนและร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทราบถึงผลดีของการเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อป



ใช้” ตลอดจนสร้างการรับรู้ของประชาชนว่าสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าที่ร้านค้าชุมชนได้ ทั้งนี้ เพื่อ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร 

 2.3.1 ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ซึ่งขณะนี้ ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) สถาบันการเงินของรัฐควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ถูกลงโดยอาจด าเนินการเฉพาะช่วงนี้
เท่านั้น 

 2.3.2 การด าเนินมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 4 ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากและกระจายรายได้ให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่
ร้านค้าชุมชน ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าของชุมชน หรือ OTOP ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและมีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นให้มากขึ้น ทั้งนี้ การออกมาตรการควร
ค านึงถึงศักยภาพในการเข้าถึงมาตรการหรือใช้งานของประชาชนด้วย   

 2.3.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ขอให้ภาครัฐผ่อนคลายกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพราะการเป็นเจ้าของพ้ืนที่จะได้ให้ค าแนะน าและดูแลสถานที่ ตลอดจนการพัฒนาที่
สอดคล้องกันในทุกระดับ ส าหรับการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
จัดงานที่สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างคล่องตัว และเพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่นควรใช้บริการ
ผู้ประกอบการที่เป็นคนในพื้นที่ 

 2.3.4 ภาครัฐควรผ่อนคลายกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจดทะเบียนโรงแรมที่พักส าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในการเปิดให้บริการที่พักในรูปแบบ Home stay ให้สามารถเข้ามาอยู่ใน
ระบบอย่างถูกต้อง เพ่ือเตรียมการไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

 2.3.5เนื่องจากส่วนราชการหลาย ๆ หน่วยงานมียานพาหนะประจ าส านักงาน ประกอบ
กับการเดินทางของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์หรือผู้ประกอบการรถ
รับจ้างที่ทยอยปิดตัวลง 

2.4 รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร 

 ตามที่ได้มีการยกเลิกส านักหักบัญชี สถาบันการเงินบางแห่งจึงมีนโยบายให้ธนาคารใน
สังกัดเข้าเป็นสมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดเพียง 1 สาขา เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ อย่างไรก็ตาม แต่
ละธนาคารได้น าปัญหาหรือข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกสาขาได้รับทราบอย่างทั่งถึง มีการประสาน
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  โดยในส่วนของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือและลงพ้ืนที่
กับคลังจังหวัดในการประชาสัมพันธ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ตามนโยบายรัฐบาล 

 

 

 



จังหวัดอ านาจเจริญ ผูต้รวจกระทรวงการคลงั (นางสาวชุณหจิต สงัข์ใหม่) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 

1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาตรวจราชการเพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 
โดยเฉพาะการด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือ 
SMEs มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังได้ให้ค าแนะน าการด าเนินการด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญได้รายงานให้ทราบว่าทีมงาน
ของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลืองานของจังหวัดได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ได้รายงานให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของจังหวัด ดังนี้ 

1.1 จังหวัดได้ประชุมเร่งรัดเพ่ือติดตามการเบิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีผู้รับจ้างทิ้งงานเป็นจ านวนมากเป็นระยะเวลานาน โดยที่ส่วนราชการยังไม่ ได้ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานแต่อย่าง
ใด ขณะนี้ ได้พยายามเร่งแก้ไขปัญหาที่สะสมคั่งค้างเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไปได้อย่างไร้ปัญหา 

1.2 ภาคเอกชนได้สะท้อนปัญหาและอุปสรรคการพิจารณาสินเชื่อของกองทุนพัฒนา 
เอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐว่ามีข้ันตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลานานซึ่งกระทบต่อการวางแผนธุรกิจ
ท าให้ผู้ประกอบการไม่สนใจขอสินเชื่อทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

1.3 จังหวัดอ านาจเจริญตั้งเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 1.5 แสนไร่ 
ภายในปี 2563 โดยจังหวัดได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชอินทรีย์แก่เกษตรกรเน้นการสร้าง  
มูลค่าสินค้าให้มีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรธรรมดาเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เมื่อมี  
การปรับเปลี่ยนการผลิตแล้วจะต้องขอรับรองการผลิตให้เป็นไปตามมาตรการเกษตรอินทรีย์ และหากต้องการ
ส่งออกจะต้องด าเนินการขอการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศนั้น ๆ ด้วย  

2. การหารือกับภาคเอกชน 

 2.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอ านาจเจริญ 

 2.1.1 รายได้ของประชาชนในจังหวัดอ านาจเจริญส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร เช่น 
ข้าว มนัส าปะหลัง และอ้อย เป็นต้น จากภาวะภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลงประชาชนมีรายได้ลดลง การ
จับจ่ายใช้สอยจึงลดลงด้วย หนี้นอกระบบยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตราบใดที่ร้านค้ารายย่อยหรือ
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเงินในระบบได้ 

 2.1.2 จากภาวะเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาทที่แข็งตัวอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ราคาข้าว
ตกต่ า กระทบต่อผู้ประกอบการโรงสีโดยตรง อีกทั้งรัฐบาลสร้างการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมจังหวัดซึ่ง
คล้ายคลึงกับข้าวหอมมะลิแต่ราคาถูกกว่า ท าให้ตลาดข้าวหอมมะลิแท้ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้แล้ว 
โรงสียังได้รับผลกระทบจากวิสาหกิจชุมชนที่ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้าวจากเกษตรกรเพ่ือส่งต่อไปยังโรงสี
ขนาดใหญ่  



 2.1.3 มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ประชาชนเข้าใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ท าให้
เงินเข้าไปยังส านักงานใหญ่ไม่หมุนเวียนในจังหวัด 

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 2.2.1 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มีเงิน
จับจ่ายใช้สอย ปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้สินในครัวเรือน ผลผลิตลดน้อยลงและราคาผลผลิตต่ า ภาครัฐควร
หาแนวทางสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากให้สามารถอยู่ได ้

 2.2.2 การจัดท าบัญชีเดียวเป็นสิ่งที่ดีต่อภาคธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่จัดท าบัญชีเดียว
จะประสบปัญหาการพิจารณาขอรับสินเชื่อและการท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในช่วงแรกอาจยังไม่ราบรื่น
แต่คาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถปรับตัวได้ในอนาคต  

2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ านาจเจริญ 

 2.3.1 การท่องเที่ยวของจังหวัดอ านาจเจริญอยู่ในล าดับท้าย ๆ ของประเทศ แต่ GPP ยัง
ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจในจังหวัด มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานแป้ง และโรงงานน้ าตาล หาก
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 ที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงสาละวัน สปป.ลาว แล้ว
เสร็จ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอ านาจเจริญได้  

 2.3.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่
และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยอาจจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยเพ่ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันโดยช่วยกันคัดเลือกหรือสรรหาพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 2.3.3 ในสภาวะที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากหลาย ๆ ปัจจัย 
สถาบันการเงินควรมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึง
ผู้ประกอบการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยอาจลดหย่อนจากเกณฑ์การให้สินเชื่อปกติลงมาเพ่ือช่วยเหลือ
ในช่วงที่การท่องเที่ยวซบเซา 

 2.3.4 สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ดอกเบี้ยต่ าร้อยละ 0.01 ปล่อยเงินกู้ให้กลุ่มวิสาหกิจ
รวบรวมผลผลิตข้าวเพ่ือจ าหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกรสามารถค้ าประกันกันเองได้ ซึ่งภาครัฐให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรกรแล้ว ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ด้วย
เช่นกัน 

 2.3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ระดับชุมชน ยกตัวอย่างเช่น
ผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กที่ต้องการเข้าระบบอย่างถูกต้อง แต่ไม่มีศักยภาพและเงินทุนที่จะด าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ รวมถึงภาครัฐควรใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัด
ประชุม อบรม หรือสัมมนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความส าคัญและให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนใน
พ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น 

 2.3.6 การอนุมัติสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ มีการก าหนดเงื่อนไข
และคุณสมบัติของผู้กู้รัดกุมมากเกินไป การอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่นั้นต้องผ่อนปรนหลักเกณฑ์
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ในส่วนของจังหวัดอ านาจเจริญมีผู้กู้น้อยมาก เนื่องจากมีความยุ่งยากและ
เสียเวลา ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องการ กรณีการขอสินเชื่อเพ่ือไปซื้อเครื่องจักรจะต้องซื้อเครื่องจักรมาก่อนแล้ว
อนุมัติสินเชื่อให้ภายหลัง 



2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ านาจเจริญ 

 2.4.1สถานะด้านการเงินในภาพรวมของจังหวัดอ านาจเจริญมี เงินออมไม่ถึ ง 
ร้อยละ 50 ของสินเชื่อทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงพฤติกรรมทางการเงินว่าประชาชนไม่มีการออม ในขณะที่
สินเชื่อเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน 
ประชาชนและเกษตรกรด ารงชีพอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 

 2.4.2 บทบาทของชมรมธนาคารจังหวัดอ านาจเจริญท าหน้าที่ในการเป็นตัวกลาง
ประสานระหว่างภาครัฐกับธนาคารสมาชิกรวมถึงระหว่างผู้รับบริการด้วย ที่ผ่านมาได้เชิญผู้แทนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) มาให้ความรู้ในหัวข้อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดย
มุ่งเน้นการให้บริการและการเสนอขายสินเชื่อและกรมธรรม์ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม ปัจจุบันชมรมธนาคารได้
ปรับปรุงการบริการของสาขาต่าง ๆ เช่น การคืนค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM และปรับปรุงการค านวณ
ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจากการผิดนัดช าระสินเชื่อ ผิดสัญญา รวมถึงการรีไฟแนนซ์ เป็นต้น 

 2.4.3 สินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนดโดย
ส่วนกลาง ซึ่งผู้ประกอบการ Startup ไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ขอบัญชี
ย้อนหลัง 3 ปี โดยแนวทางที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ ได้แก่ ลดหย่อนคุณสมบัติผู้กู้ เพ่ิม
ประเภทสินเชื่อให้มีความหลากหลาย ลดหย่อนหลักประกัน และลดหย่อนอัตราดอกเบี้ย และประเด็นส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือการติดเครดิตบูโร ถ้าหากสถาบันการเงินสามารถพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งข้ึน 

 2.4.4 กรณีสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ภาครัฐมีนโยบายใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หากผู้ประกอบการโรงสีที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่มีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการท าการเกษตรของ
ชุมชมหรือท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนต้นน้ า กลางน้ า หรือปลายน้ า เช่น การผลิต การรวบรวม และการแปร
รูป เป็นต้น เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น ผู้ประกอบการ
โรงสีต้องปรับตัวให้สามารถประกอบกิจการและอยู่ร่วมกับชุมชน ชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนจาก
การเป็นผู้ท าการตลาดอย่างเดียวให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับกับกิจกรรมของชุมชนให้มากยิ่งข้ึน 

 2.4.5 การจัดท าบัญชีเดียวยังเป็นเพียงระยะเริ่มต้น ผู้ประกอบการได้พยายามปรับตัวใน
อนาคตคาดว่าจะสามารถยึดหลักบัญชีเดียวได้ทั ้งผู ้ประกอบการและสถาบันการเง ิน ซึ ่งจะท าให้  
การพิจารณาสินเชื่อได้สะดวกและถูกต้องตรงตามสถานะการประกอบกิจการ 

 2.4. การผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ให้ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
(Halal Food) เพ่ือขยายตลาดไปสู่ประเทศหรือภูมิภาคที่ประชากรชาวมุสลิมเนื่องจากมีก าลังซื้อแต่การได้รับ
มาตรฐานอาหารฮาลาลมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งกลุ่มผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่มีทุนที่จะด าเนินเรื่อง
ดังกล่าว จึงเสียโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังตลาดต่างประเทศ 

 

 

 

 

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นางญาณ ีแสงศรีจันทร์) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อวันที่ 24 – 26 มีนาคาม 2563 
1. การหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งว่าผลการหารือข้อ

ราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 นโยบายประชารัฐเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนมีการพัฒนา โดยจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีกลุ่มชุมชนที่มีการจัดท าผลิตภัณฑ์การแปรรูปสินค้าแต่ขาดทุนทรัพย์ ธนาคารภาครัฐที่
เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาให้ความรู้ในการต่อยอดท าธุรกิจ สอนการท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย จัดท าแผนธุรกิจ 
ปรับปรุง packaging เพ่ิมมูลค่าทางการตลาด การแปรรูปสินค้า และการจ าหน่ายทางออนไลน์ เป็นต้น 
ธนาคารภาครัฐต้องท างานเชิงรุกเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.2 การพัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพ ธนาคารภาครัฐต้องลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้าน
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างสภาพ
คล่อง เนื่องจากคนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เมื่อว่างเว้นจากการท าการเกษตรก็จะไม่มีงานท า 
ธนาคารควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยการเพ่ิมทักษะในการสร้างอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ภาคเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารการคลังประจ า
จังหวัดนครศรีธรรมราช (คบจ. นครศรีธรรมราช) เป็นอย่างดี มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

2.2 จังหวัดนครศรีธรรมราชควรมีการรวบรวมหรือจัดท าข้อมูล (Big Data) เกี่ยวกับ
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ภาคเอกชนน ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนด าเนินการขยายธุรกิจ หากภาครัฐสามารถจัดท าข้อมูลด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัดได้จะเป็นประโยชน์ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก  

2.3ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ภาครัฐควรหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  ธนาคารภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือในการพิจาณาสินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการยกเว้นดอกเบี้ยและการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ    

2.4โครงการ ชิมช้อปใช้ มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ความสนใจจ านวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามี
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม ที่พัก ที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ท าให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องได้รับผลกระทบ 
ขณะเดียวกันยังได้รับผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จึงส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด



นครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบเช่นกัน หากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
และมีบทลงโทษส าหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่จดทะเบียนไม่ให้ได้รับสิทธิ์ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น  

2.5 ปัจจุบันการท่องเที่ยวแบบ Home Lodge มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้น แต่ขาดการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านการตลาด ท าให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบ Home Lodge บางส่วนที่ยังไม่ได้ 
จดทะเบียนให้ถูกต้อง เนื่องจากมีขั้นตอนการขออนุญาตที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 
และมีความล่าช้า ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาให้การสนับสนุนและพัฒนาโดยเร่งด่วน 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง 

2.6 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายได้หลักมาจากการเกษตร แต่ปัจจุบันเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จึงขอให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร  

  2.7 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีโครงการ “นครศรีธรรมราช นครศรีแห่งอารยธรรม” เพ่ือสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด  

 

จังหวัดสกลนคร หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายจ าเริญ  โพธิยอด  ) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2563 

1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งจากผลการหารือข้อราชการที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดสกลนครมีประเด็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1.1 คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี    
ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ขอให้ คบจ.ช่วยสนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ ได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติและสั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัด ติดตามและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ   

 2. การหารือกับภาคเอกชน 

  2.1 ภาคการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่เป็น
ลักษณะไปเช้าเย็นกลับไม่ได้พักค้างคืน มีการเพ่ิมเที่ยวบินของสายการบิน ซึ่งท าให้เศรษฐกิจของจังหวัด
สกลนครมีการขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ภาคการท่องเที่ยวได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการชะลอตัวของการบริโภคของประชาชนภายในจังหวัด
เนื่องจากมีก าลังการซื้อน้อยลง รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคราชการที่มีเงินเดือนประจ า  



  2.2 ภาคการเกษตร ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เช่น อ้อย ข้าว ภาคเอกชนเห็นว่าควร
ออกมาตรการของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ควรเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคน
กลาง  
  2.3 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนครมีโรงงานขนาดใหญ่คือโรงงานน้ าตาล ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมา
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ผู้รับเหมานอกพ้ืนที่ซึ่ง
เสนอราคาต่ ากว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคา  
  2.4 การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการสินเชื่อลดดอกเบี้ย
สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีมาตรการอ่ืน ๆ 
ควบคู่ไปด้วย อาทิ มาตรการทางภาษี ซึ่งควรมีการลดอัตราภาษีหรือผ่อนปรนการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณา
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย  
  2.5 ธนาคารภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสะดวก 
แต่ในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อด าเนินการค่อนข้างล่าช้าและมีระเบียบที่
ค่อนข้างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถท าตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนดได้ทั้งหมด ทั้งนี้ 
หากสามารถปรับลดอัตราส่งดอกเบี้ย ปรับลดขั้นตอน และด าเนินการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นจะท าให้การ
ด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.6 ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ควรถูกตรวจสอบจากภาครัฐเพ่ือเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ  
 

จังหวัดแพร่ ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ ์อภิรักษ์นันท์ชัย) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 
1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รายงานถึง

แนวนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังที่จะต้องขับเคลื่อน อาทิ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การ
จัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โครงการ“ชิมช้อปใช้” เป็นต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ได้ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและชื่นชมคลังจังหวัดแพร่ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีในการขับเคลื่อนงบประมาณของจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังวัดแพร่ได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐโดยการจัดตลาดขายสินค้าชุมชน พบว่า 
ประชาชนในจังหวัดแพร่ยังไม่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากประชาชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP) อยู่ในล าดับที่ 69 แต่ประชาชนก็มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ถ้ามีความเจริญขึ้นอาจท าให้วิถีชีวิตของคนเมืองแพร่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ดีผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่จะได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

1.2 เกษตรกรในจังหวัดแพร่ประสบปัญหาภัยแล้ง พืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวโพด 
ไม่สามารถเก็บผลผลิตจ าหน่ายได้ ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากในช่วงฤดูน้ าหลากจังหวัดแพร่ไม่มีแหล่ง



กักเก็บน้ าท าให้น้ าไหลผ่านไปยังจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยใช้วิธีเจาะน้ า
บาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งในเบื้องต้น 

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ภาคการเกษตร จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อาทิ การปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียว และถั่วเหลือง เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง 
เนื่องจากจังหวัดแพร่มีแม่น้ ายมซึ่งเป็นแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่านแต่ยั งไม่มีการบริหารจัดการน้ า ภาครัฐไม่
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบชลประทาน ท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดแคลนน้ า
ในการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการที่อัตราค่าเงินบาทแข็งค่าท าให้ราคาส่งออกผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า จึงเห็นควรให้สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

2.2 ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่มีแนวโน้มการเติบโตภาคการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี
ซึ่งนักท่องเที่ยวกว่า 90% จะเป็นชาวไทย และอีก 10% จะเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรป ซึ่งที่ผ่านมา
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
เพ่ิมมากข้ึน 

2.3 ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ผู้ประกอบการ SMEs) ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ ท าให้มีรายได้
ลดลง อีกทั้ งยังได้รับผลกระทบจากการค้าออนไลน์ ท าให้มีการจ้างงานลดลง ดังนั้น ภาครัฐโดย
กระทรวงการคลังควรมีการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการ  

2.5 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่มีอุตสาหกรรมหลักจ านวนน้อย ซึ่งปัจจุบันได้รับความ
ช่วยเหลือจากอุตสาหกรรมจังหวัดในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) อย่างไรก็
ตาม ยังติดปัญหาเรื่องการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้รับสินเชื่อจาก
ธนาคาร 

2.6 นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐ โดยเห็นว่าส านักงานคลังจังหวัดด าเนินการได้ดีในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ปัญหา
ส่วนมากเกิดจากความไม่พร้อมของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่ยังไม่ด าเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ อีกทั้ง ยังได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่จังหวัดแพร่ โดยควรให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่สามารถเข้าประมูลงานได้ก่อน ซึ่งส านักงานคลังจังหวัดได้
ชี้แจงว่า การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนราชการสามารถพิจารณา/เจรจาคู่ค้า                      
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่สามารถเป็นคู่ค้ากับส่วนราชการได้                
โดยต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ าให้ธนาคารของรัฐมีบทบาทในการให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อตาม
มาตรการต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการพิจารณาสินเชื่อตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อต้นปี 
2563 
 

จังหวัดมุกดาหารหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายจ าเริญ  โพธิยอด  ) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่27 กุมภาพัน 2563 
1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งว่า จากผลการหารือข้อราชการที่

เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดมุกดาหาร มีประเด็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1.1 คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ขอให้ คบจ. ช่วยสนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารใน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ ได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติและสั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัด ติดตามและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ  

1.3 การท างานของส่วนราชการไม่มีการท างานแบบบูรณาการ่วมกัน ท าให้การท างานเกิด
ความล่าช้าประชาชนเสียประโยชน์และโอกาส 

1.4 ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดมุกดาหาร ต้องเปลี่ยนเป็นเงิน
ไทยก่อนจึงจะสามารถซื้อสินค้าได้ ภาครัฐควรมีการผ่อนปรนการใช้สกุลเงินซื้อสินค้าเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้านซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 

1.5 มีการลักลอบน าข้าวเหนียว ข้าว มันส าปะหลัง ขอให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้มงวดใน
บริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

1.6 เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาประมูล ส่วนกลางควรให้อ านาจผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือส่วนราชการในท้องที่ในการบริหารจัดการ 

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1ภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการยกเลิกการ
จองที่พัก ภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมโรคที่ชัดเจนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจและกล้าที่จะมา



ท่องเที่ยว รวมถึงการับเงินสกุลต่างของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนาม ที่เดินทาง
เข้ามาเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ควรจะสามารถใช้เงินสกุลอ่ืนไม่ใช่เฉพาะเงินไทย 

2.2 ภาคการเกษตร ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เช่น อ้อย ข้าว ภาคเอกชนเห็นว่าการ
ออกมาตรการของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือพยุงราคาสินค้า รวมถึงภัยแล้งที่กระทบต่อการ
เพาะปลูกของเกษตรกร 

2.3ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร ไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ 

2.4 การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการสินเชื่อลดดอกเบี้ย
สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีมาตรการอ่ืน ๆ 
ควบคู่ไปด้วย อาทิ มาตรการทางภาษี ซึ่งควรมีการลดอัตราภาษีหรือผ่อนปรนการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณา
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย  

2.5ธนาคารภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสะดวก แต่

ในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อด าเนินการค่อนข้างล่าช้าและมีระเบียบที่

ค่อนข้างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถท าตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนดได้ทั้งหมด      

ทั้งนี้ หากสามารถปรับลดอัตราส่งดอกเบี้ย ปรับลดขั้นตอน และด าเนินการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นจะท าให้การ

ด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.6 จังหวัดมุกดาหาร NPL เพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีความสามารถหรือสามารถ

ช าระสินเชื่อได้น้อยลง ท าให้บางรายไม่สามารถประกอบกิจการหรือขอสินเชื่อที่เพ่ิมเติมได้  

 

จังหวัดนครพนม หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายจ าเริญ  โพธิยอด  ) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่28 กุมภาพัน 2563 
1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้แจ้งว่าจากผลการหารือข้อราชการที่

เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดนครพนม มีประเด็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

1.1 คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดีทั้งนี้ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ขอให้ คบจ. ช่วยสนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมใน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 



1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ ได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติและสั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัด ติดตามและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ  

1.3 ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ผู้รับเหมานอกพ้ืนที่ซึ่งเสนอราคาต่ ากว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคา   
และควรแบล็คลิสผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยมีประวัติการทิ้งงาน 

1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้แสดงความเห็นในประเด็นอ่ืน ๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดที่ถือว่ามีเงินหมุนเวียนค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี การค้าชายแดนลดลงอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาการ
โรคระบาด  

 2. การหารือกับภาคเอกชน 

  2.1 ภาคการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ซึ่งท า
ให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมมีการขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการชะลอตัวของการบริโภคของ
ประชาชนภายในจังหวัดเนื่องจากมีก าลังการซื้อน้อยลง รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคราชการที่มีเงินเดือนประจ า 
รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งในอนาคตจะส่งผลต่อผู้ประกอบการ
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  

  2.2 ภาคการเกษตร ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า สินค้าเกษตรบางอย่างเริ่มจ าหน่ายไม่
ออกหรือไม่มีตลาดที่จะส่งออก ภาคเอกชนเห็นว่าการออกมาตรการของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  

  2.3 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครพนมมีโรงงานขนาดใหญ่คือโรงงานน้ าตาล ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมา
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ผู้รับเหมานอกพ้ืนที่ซึ่ง
เสนอราคาต่ ากว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคา  

  2.4การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการสินเชื่อลดดอกเบี้ย
สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีมาตรการอ่ืน ๆ 
ควบคู่ไปด้วย อาทิ มาตรการทางภาษี ซึ่งควรมีการลดอัตราภาษีหรือผ่อนปรนการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณา
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย  

  2.5 ธนาคารภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสะดวก 

แต่ในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อด าเนินการค่อนข้างล่าช้าและมีระเบียบที่

ค่อนข้างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถท าตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนดได้ทั้งหมด ทั้งนี้ 



หากสามารถปรับลดอัตราส่งดอกเบี้ย ปรับลดขั้นตอน และด าเนินการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นจะท าให้การ

ด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.6 ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมในการซื้อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเงินเดือนประจ าเป็นผู้มีก าลังซื้อมากกว่าประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในจังหวัด รวมถึงการก่อสร้างหรือการจ้างงานของส่วนราชการ  

 

จังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ ์อภิรักษ์นันท์ชัย) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่9 – 10 มีนาคม 2563 
1. หารือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งว่า 

1.1 จังหวัดมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่มาโดยตลอด เน้นการส่งเสริมให้มีเงิน
หมุนเวียนในจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าการจัดงานพระนครคีรีจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้
พอสมควร เพราะมีการจับจ่ายใช้สอยจากกลุ่มเกษตรกรสู่กลุ่มพ่อค้าและกลุ่มผู้ประกอบการกระจายไปในจังหวัด
เพชรบุรี 

1.2 จังหวัดมีข้อเสนอส าหรับโครงการจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีการ
ตรวจสอบสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการกระจายรายได้และช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยอย่างแท้จริง โดยการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนควบคู่กับกรมการพัฒนาชุมชน และส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย รวมถึง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน 

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ภาคเอกชนขอให้ภาครัฐพิจารณาแนวทางในการด าเนินการตามกฎหมายส าหรับกลุ่ม
ธุรกิจใหม่ที่ต้องการเข้าระบบอย่างถูกต้อง โดยผ่อนปรนกฎระเบียบบางข้อเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจ
ใหม่ เนื่องจากการก่อตั้งธุรกิจในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นต้นทุนมากเท่ากับปัจจุบันนี้ จึง
ส่งผลกระทบท าให้ผู้ประกอบการไม่ขยายกิจการเพราะไม่ต้องการจดทะเบียน เพ่ือหลีกเลี่ยงภาระต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน 
อาทิ ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการไม่จดทะเบียน ภาครัฐก็ไม่สามารถขยายฐานภาษีได้ 

2.2 ภาคเอกชนขอให้ภาครัฐพิจารณาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 โดยเสนอให้พักการช าระหรือลดยอดการน าส่งเงินประกันสังคมของ
ลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งเงินที่พักหรือลดการช าระนี้ สามารถจะไปช่วยเพ่ิมการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง 



2.3 เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนที่ในเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีความแออัดมาก จึงอยากให้ส านักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลที่ดินราชพัสดุพิจารณาพ้ืนที่แปลงที่มีความเหมาะสมส าหรับการขยาย
เมืองใหม่ โดยขอให้หน่วยงานราชการน าร่องในการขยายสถานที่ตั้งออกไปก่อน 

2.4ภาคเอกชนเสนอความเห็นให้มีการบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ตามนโยบายBig Data 
ของรัฐบาล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์ราคาผลผลิต รวมถึงลดความซ้ าซ้อนของการ
เพาะปลูกพืชผลชนิดเดียวกัน อันเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ราคาผลผลิตตกต่ า  

2.5 ปัญหาผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ภาคเอกชนเห็นว่า ธพว.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้น การใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อ่ืน ๆ อาทิ หากการอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้เลย ซึ่งเห็นว่าไม่สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลัก  

 

จังหวัดพิจิตร ผูต้รวจกระทรวงการคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่3-4 มีนาคม 2563 
 1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งว่า 

 1.1 ปัญหาหมอกควันจากการเผาพืชไร่เพื่อท าการเกษตร จากการวัดจุดความร้อนใน
พ้ืนที่จังหวัดพิจิตรโดยใช้ดาวเทียมนั้น ในแต่ละวันมีจุดความร้อนประมาณ 20 จุด ซึ่งอยู่ในระดับเป็นที่น่า
พอใจและยังสามารถควบคุมได้ 

 1.2 ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทางจังหวัดพิจิตรได้รับเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองมาติดตั้งที่
ศาลากลางจังหวัดคาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องและวัดได้ภายใน 3 - 4 วันนี้ 

 1.3 จังหวัดพิจิตรประสบปัญหาภัยแล้งเป็นปกติทุกปี ปีนี้ก็ เช่นกันเพียงแต่ยังไม่มี 
การประกาศภัยแล้งเนื่องจากยังไม่มีหมู่บ้านหรือชุมชนใดที่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ 

 1.4ได้ขอให้หน่วยงานราชการและประชาชนติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับหน้ากากอนามัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งให้ร้านธงฟ้าในทุกอ าเภอเพ่ือให้มีจ าหน่ายอย่าง
ทั่วถึง แต่เนื่องจากประชาชนตื่นตัวจึงท าให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดบ้าง หากประชาชนไม่ได้เดินทางไปใน
สถานที่ที่มีความแออัดหรือมีประชาชนหนาแน่น หรือไม่ได้เป็นผู้ป่วย ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใส่หน้ากาก
อนามัย 

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร 

 2.1.1 จังหวัดพิจิตรมีพันธ์ส้มโอที่เป็นสินค้า GI (Geographical Indication) คือส้มโอท่า
ข่อย มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว แต่ยังขาดการพัฒนาคุณภาพ ได้มีความพยายามในการจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนให้เกษตรกลับมาปลูกส้มโอท่าข่อยอีกครั้ง โดยได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เข้ามา



ช่วยเหลือวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพตั้งแต่การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

 2.1.2 มะม่วงเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญแต่ยังขาดกระบวนการในการควบคุมดูแลคุณภาพ
ของสินค้า และผู้ประกอบการส่งออกควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 

 2.1.3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษา
พืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวน
มาก  

 2.1.4 ประเทศไทยมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศอ่ืนในอาเซียน ผู้ประกอบการจึงมีต้นทุน
การผลิตสูง 

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 

 2.2.1ภาครัฐควรพิจารณาในการน าแนวคิด Negative Income Tax มาใช้ประกอบ การ
จัดหาหรือมอบสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

 2.2.2 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พิจิตรควรด าเนินการส ารวจที่ดินและอาคารราชพัสดุเพ่ือ
สอบถามถึงผู้เช่าเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นท าเลทองเหมาะแก่การ
พัฒนาหรือประกอบธุรกิจ หากไม่ได้ด าเนินการติดตามบางพ้ืนที่ถูกปล่อยทิ้งร้างหรือปล่อยให้เช่าช่วงต่อ ซึ่ง
สูญเสียศักยภาพของพ้ืนที่โดยเปล่าประโยชน์ 

 2.2.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงสี 
ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับนโยบายประชานิยมโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งในอดีตมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
สูงมาก แต่เมื่อด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้วพบว่าโครงการยังมีข้อเสียมากกว่าข้อดี จึงท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ปรับตัวไม่ทันปิดกิจการโรงสีไปจ านวนมาก 

 2.2.4 ในปัจจุบันพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรเปลี่ยนไป โดยเอาราคาเป็น
ตัวตั้งไม่ได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ตลอดทั้งปีเพาะปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังแต่ขาดการควบคุมคุณภาพท า
ให้ได้ผลผลิตน้อยผลตอบแทนต่ า ดังนั้น เห็นควรให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร
ในการจัดท าประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเพ่ือซื้อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจะต้องมุ่งเน้นให้เห็นถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกิดภัย รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และให้ค าแนะน าด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกรด้วย 

 2.2.5 โครงการขุดลอกบึงสีไฟ ที่กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบนั้น ภาครัฐ
ควรมีแนวทางในการจ ากัดความหมายของค าให้มีความชัดเจน และขอบเขตการควบคุมดูแลของกรม  
เจ้าท่าไม่ควรครอบคลุมถึงการขุดลอกบึงสีไฟ การมอบหมายงานควรพิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงาน 

 2.2.6 การพัฒนาเมืองได้จะต้องมีผังเมืองที่ชัดเจนก่อนเป็นอันดับแรก และไม่ควรก าหนด
ราคาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินให้สูงเกินความเป็นจริง 

2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร 

 2.3.1 ภาคการท่องเที่ยวต้องการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัด
พิจิตร ก าแพงเพชร และสุโขทัย แต่เส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดก าแพงเพชรเป็นถนน 2 เลน ไม่



สะดวกในการเดินทางเพราะมีรถบรรทุกวิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ขอให้หน่วยงานรัฐสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางด้วย 

 2.3.2 โครงการขุดลอกบึงสีไฟตามโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบึงสีไฟ ผู้รับเหมาที่เป็น
คู่สัญญากับกรมเจ้าท่า ด าเนินการขุดลอกคลองแล้วน าดินมากองไว้บริเวณโดยรอบบึงสีไฟ กรมเจ้าท่าไม่ได้
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขปล่อยทิ้งให้เป็นปัญหาเรื้อรัง แทนที่จะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ แต่กลับเป็นการท าลายบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม 
โดยรอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พยายามผลักดันให้เร่งด าเนินการแก้ไขเพ่ือพัฒนาบึงสีไฟเป็นสวนสาธารณะและ
สถานที่ออกก าลังกาย จึงได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการประมูลน าดินไปถมที่แต่ยังไม่มีรายใดให้ความสนใจ 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐติดปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่และข้อกฎหมายต่าง ๆ หากไม่
มองในภาพรวมของจังหวัดคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2.4 ชมรมธนาคารจังหวัดพิจิตร 

 2.4.1 โครงการตามนโยบายรัฐบาลบางโครงการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสั้น
เกินไป ควรขยายระยะเวลาออกไปอีก อาทิ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย สามารถช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดการเป็นหนี้นอกระบบได้ 

 2.4.2 รายได้ของจังหวัดมาจากสินค้าเกษตรเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ข้าว ซึ่ง
จังหวัดพิจิตรมีผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ระดับประเทศ โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคู่ค้า จากปีที่ผ่านมาการ
ส่งออกข้าวลดลงและคาดว่าปีนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ผู้ประกอบการโรงสีทยอยปิด
กิจการหรือลดขนาดกิจการลงให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไป เกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนสายพันธ์ข้าวโดยหันมา
ปลูกข้าวที่บริโภคภายในประเทศแทน สิ่งที่ภาครัฐต้องด าเนินการช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้ คือ การสนับสนุน
พลังงานสะอาดเพ่ือลดต้นทุนของเกษตรกร เสนอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยใช้
งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดและคงต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงพลังงานสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรที่มีเป้าหมาย หรือมีตลาดรองรับผลผลิตเพ่ือป้องกันปัญหาด้านการตลาด และถ้าสามารถช่วยเหลือ
ผ่านกลุ่มวิสาหกิจได้ก็จะสะดวกและช่วยเหลือได้ทั่วถึงมากขึ้น 

 2.4.3 พัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายตลาดน้ าสี่ภาค รวมทั้งเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ทั้ง 12 อ าเภอ จัดท าทริปการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ภาคบริการและ 
ที่พัก ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน รวมถึงสินค้าเกษตรจะสามารถจ าหน่ายได้ เพราะทุกภาคส่วนมีความเก่ียวข้อง 

 2.4.4 ส่วนราชการและเอกชนได้น าเสนอโครงการที่มีความเป็นไปได้และเกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเพื่อจัดเตรียมข้อมูลน าเรียนนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 

2.5 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทยจังหวัดพิจิตร 

 สินเชื่อที่ออกมาในระยะนี้จะเป็นสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่การปล่อยสินเชื่อยัง
ท าได้น้อย ส าหรับสินเชื่อบุคคลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อส่วนใหญ่กู้จนเต็มวงเงินแล้วหรือมีรายได้ไม่เพียงพอในการ
ผ่อนช าระ 

 

 



จังหวัดก าแพงเพชร ผูต้รวจกระทรวงการคลงั (นางสาวชุณหจิต สงัข์ใหม่) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่2 – 3 มีนาคม 2563 

1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้
แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาตรวจราชการ เพ่ือติดตามผลการน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มาตรการ โครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง เช่น การ
เร่งรัดการเบิกจ่าย มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” สถาบันการเงินประชาชน  เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้ง
ว่านโยบายของกระทรวงการคลังที่ส่งต่อมายังส่วนภูมิภาคนั้น จังหวัดได้ให้ความส าคัญและได้ให้ส่วนราชการ
ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ 
อีก ดังนี้ 

 1.1 ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรที่มีปัญหาการทิ้งงานเป็น
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล และโครงการก่อสร้างของกรมชลประทานส่วนกลาง โดยจังหวัดจะพยายาม
เร่งรัดและด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ 

1.2 พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว ซึ่งขณะนี้เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยใน
พ้ืนที่ ซึ่งจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร 

1.3 จากผลกระทบของโรคโควิด 19 ผู้ประกอบการบางรายสั่งให้ลูกจ้างหยุดท างาน 
ผู้ประกอบการรายใหญ่คงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่หากเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจมากนัก อาจท าให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย 

1.4 จังหวัดต้องการให้มีการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ านวน 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรืออาจมีแนวทางในการเข้าประชุมร่วมกับการ
ประชุมประจ าเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ 

1.5 ในปี พ.ศ. 2540 จังหวัดได้จัดสรรที่ดินเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ส านักงานของส่วนราชการประมาณ 100 ไร่ ซึ่งมีบางหน่วยงานได้ย้ายออกมาก่อสร้างตามที่จัดสรรไว้ให้ แต่ 

โรงพยาบาลไม่ได้ย้ายออกมาด้วยท าให้มีความแออัดไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้อีก อย่างไรก็ตาม ศูนย์ราชการ
แห่งใหม่ไม่มีรถขนส่งสาธารณะให้บริการ อาจส่งผลด้านความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชน ซึ่ง
จังหวัดจะด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีและจัดหาผู้ประกอบการมาให้บริการขนส่งสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไป 

 2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดก าแพงเพชร 

 2.1.1 ภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าสามารถ
ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ได้ เพราะภาคประชาชนมีความกังวลและตื่นตระหนกต่อข่าวการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ส าหรับมาตรการทางภาษีเพ่ือช่วยเหลือกิจการจะต้องด าเนินการให้รวดเร็วตอบสนองให้ทันต่อ
เหตุการณ ์



 2.1.2 โรคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการทุก
ระดับ การน าเข้า-ส่งออกต้องหยุดชะงัก การเร่งท าสต๊อกสินค้าของผู้ประกอบการอาจท าให้เกิดการลดการจ้าง
งานลงเนื่องจากยังไม่มีค าสั่งซื้อสินค้า ก าลังการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งจะลดลง ซึ่งจะขาดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 2.1.3 การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) ในบางประเภทสินเชื่อไม่ตรงตามประเภทของการประกอบกิจการตามเงื่อนไขของการให้
สินเชื่อ ผู้ประกอบการอาจไม่มีความต้องการลงทุนตามข้อก าหนดของ ธพว. แต่ผู้ประกอบการมีความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน ท าให้จ าเป็นต้องไปลงทุนตามข้อก าหนดเพ่ือให้ตรงตามเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ  

 2.1.4 การปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Startup ควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ หากขาดการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางภาครัฐคงไม่มี
ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดข้ึน 

 2.1.5 นโยบายประชานิยมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ควรปรับเปลี่ยนจากการแจกเงิน เป็นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานหรือกิจกรรมของสังคม กิจกรรมสาธารณะในพ้ืนที่ แล้วจ่ายเป็นเงิน
ค่าแรงแทนการให้เปล่า เพ่ือให้เห็นคุณค่าของเงินที่เกิดจากน้ าพักน้ าแรงของตนเองอย่างแท้จริง 

 2.1.6 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ควรหามาตรการเสริมสร้างวินัยการออมให้
นักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นหลักประกันของประเทศ ก่อนที่จะเข้าสู่วัยแรงงานเมื่อสามารถสร้างรายได้จะได้
บริหารจัดการเงินและรู้จักเก็บออมมากข้ึน 

 2.1.7 การบูรณาการและจัดท าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐควรจัดหาพ้ืนที่สร้างแก้มลิงเพ่ือรองรับและกักเก็บน้ า ส าหรับ
เกษตรกรควรเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้งให้เกษตรกรได้รู้จัก  
การพ่ึงพาตนเอง 

 2.1.8 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่อยู่นอกระบบธนาคารมีความเสี่ยงที่จะ
บริหารจัดการทางการเงินผิดพลาดสูง เนื่องจากผู้บริหารโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการ
เกษียณอายุซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน 

 2.1.9 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือจากหอการค้าทุกจังหวัดได้ร่วมกัน
จัดท าร่างพระราชบัญญัติอากาศ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายชื่อเพ่ือเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก
ประเด็นเกี่ยวกับอากาศยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบโดยตรง จึงจ าเป็นต้องเสนอเ พ่ือ
ออกเป็นพระราชบัญญัติเร่งด่วน 

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

 2.2.1สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีสินเชื่ อประเภทต่าง ๆ เ พ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการแต่การก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้กู้ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และหากให้
วงเงินสินเชื่อน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอส าหรับการประกอบธุรกิจจะยังคงประสบปัญหาการขาดเงินทุนและอาจ
บานปลายถึงขั้นเป็นหนี้เสียได้ จึงควรพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามประเภทของกิจการเพ่ือให้เพียงพอในการ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้



 2.2.2 อดอกเบี้ยสินเชื่อปกติของ ธพว. ไม่นับรวมสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าธนาคารอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องการขอสินเชื่อเพราะเกรงว่าจะต้องแบกรับภาระอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ 

 2.2.3 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการคลังสินค้า โดยปกติแล้วสัญญาเช่า
คลังสินค้าจะมี 2 ประเภท คือ สัญญาฝากเก็บ ค่าบริการกระสอบละ 2 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และสัญญา
เช่า ซึ่งเดิมไม่มีการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่อย่างใด เพราะในสัญญาระบุว่าคิดค่าบริการ 2 บาท รวมภาษีอากร
ทุกชนิดแล้ว แต่กรมสรรพากรได้ตีความหมายว่าค่ าบริการ 2 บาทนั้น ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่ง
ผู้ประกอบการจะต้องช าระภาษีเพ่ิมเติม และบางกรณีจะต้องด าเนินการเรียกดูสัญญาย้อนหลังเนื่องจากได้
สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว 

 2.2.4 จังหวัดก าแพงเพชรมีผู้ประกอบการโรงสีที่จัดตั้งในช่วงนโยบายการรับจ าน าข้าว
จ านวนมาก และปัจจุบันได้ปิดกิจการเป็นส่วนใหญ่ เป็นหนี้เสียของสถาบันการเงิน แม้ว่าสถาบันการเงินจะมี
ความต้องการให้ผู้ประกอบการช าระสินเชื่อ แต่ผู้ประกอบการไม่มีความสามารถ จึงมีความจ าเป็นต้องยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินไว้แทน ในทางกลับกันผู้ประกอบการที่มีระเบียบวินัยมีความสามารถในการช าระสินเชื่อไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด 

 2.2.5 ผลผลิตหลักทางการเกษตรของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว และ
อ้อย โดยมีลานมันมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีโรงงานแป้ง โรงงานน้ าตาล และโรงสีเป็นจ านวน
มาก แต่เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับภาวะภัยแล้ง จึงมีวัตถุดิบป้อนโรงงานไม่เต็มก าลังการ
ผลิต ท าให้บางกิจการปิดตัวลง 

 2.2.6 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ภาครัฐควรรณรงค์ลดการเผาอ้อยโดยสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไร่อ้อยส่งวัตถุดิบที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินควรสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือซื้อรถตัดอ้อยซึ่งมีราคาสูงเป็นการเพ่ิมต้นทุนของผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลที่รับซื้อ ใบ ยอด และชานอ้อยด้วย 

2.3 นายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดก าแพงเพชร 

 2.3.1 ภาวะวิกฤตจากโรคโควิด 19 รัฐบาลควรด าเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก
มากกว่าการเตรียมพร้อมรับมือ และเร่งสร้างความเชื่อมั่น สื่อสารข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้
ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันได้มีการส่งต่อข่าวปลอมซึ่งได้สร้างความตื่นตระหนกแก่พ่ีน้องประชาชน อันจะส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึงได้เสนอแผน/มาตรการด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดก าแพงเพชรมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะเห็นว่ามีความเสี่ยงจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน จังหวัด
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบสูง
กว่าจังหวัดอ่ืน ๆ และหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นควรประกาศจังหวัดที่มีความเสี่ยงเป็นเขตควบคุมห้ามการเดิน
ทางเข้า-ออก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและภาคเอกชนได้งดจัดกิจกรรมและงดการศึกษาดูงานแล้วจ านวนมาก 

 2.3.2 การแก้ไขปัญหาของประเทศไทยควรมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิด
ปัญหา ไม่ใช่ตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยจัดท าเป็นวาระของจังหวัดและของประเทศตามล าดับ เพ่ือให้
เกดิการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 



2.4 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดก าแพงเพชร 

 2.4.1 ธปท. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อให้แต่ละสถาบันการเงินปฏิบัติ
ตามที่ ธปท.ก าหนด ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากมากยิ่งขึ้ น 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพราะการปล่อยสินเชื่อจะมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาควบคุมมากมาย ซึ่ง
ในบางกรณีธนาคารได้มองเห็นศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการว่ามีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ
และสร้างก าไรแต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ธนาคารก็ไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้ 

 2.4.2 ธนาคารออมสินมีโครงการธนาคารโรงเรียนซึ่งดูแลและส่งเสริมการออมแก่เด็กและ
เยาวชนได้กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการออม แต่สถาบันการศึกษาบางแห่งยังไม่ได้ให้ความส าคัญจะเห็น
ได้ว่าในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรมีสัดส่วนเงินฝากกับเงินกู้ใกล้เคียงกัน 

 

จังหวัดพะเยา ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่วันที ่10 มีนาคม 2563 
1. การหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท) 

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รายงานถึงแนวนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลัง
ที่จะต้องขับเคลื่อน อาทิ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
โครงการ ชิมช้อปใช้ เป็นต้น ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ชื่นชมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด
พะเยา (คบจ.พะเยา) โดยเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งได้ให้ความร่วมมือและค าแนะน ากับทางจังหวัด          
เป็นอย่างดียิ่งในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยสั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัดลงพ้ืนที่เพ่ือเร่งรัดและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานในจังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
     1.๒ การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เห็นควรให้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินท างานเชิงรุกในการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง 
     1.๓ การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา แม้ว่าจังหวัดจะไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางมา
จากจังหวัดเชียงรายได้สะดวกใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม จังหวัดพะเยามีมหาวิทยาลัยพะเยาท าให้มี
ประชาชนเดินทางจ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือมีการรับปริญญา อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างกว๊านพะเยาซึ่ง
เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพะเยา 
ดังนั้น หากมีการสนับสนุนให้ก่อสร้างสนามบินพะเยาก็จะท าให้การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
     1.4 นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดพะเยา      
ที่สูงกว่าจังหวัดเชียงรายทั้งที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะไปประกอบธุรกิจที่จังหวัด
เชียงราย  
  2. การหารือกับภาคเอกชน 
    2.1 ภาคการท่องเที่ยว ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว แต่ยังคงต้องแบก



รับภาระการจ้างพนักงานต่อไป อีกท้ัง ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจ
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปยังธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในระหว่างที่ยังไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้  ขณะเดียวกัน        ที่
ผ่านมาได้มีการยกระดับจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เ พ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท าให้การท่องเที่ยวยังซบเซา 
    2.2 ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงได้ขอให้ภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือ อาทิ การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ โดยการเพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและการผ่อนปรนการช าระเงินกู้ต่าง ๆ  
 
การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการทางการเงินเพ่ือให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจ้งว่าผู้ประกอบการสามารถสอบถาม
ได้โดยตรงจากธนาคาร ซึ่งทุกธนาคารยินดีให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ 
    2.3 ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรพิจารณามาตรการภาษีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
อาทิ ขณะนี้ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรขยายการให้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมการหักลดหย่อนทางภาษีแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริจาค และการท ากิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)  
    2.4 ภาคเอกชนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลภาวะฝุ่นควัน (PM2.5) ได้เสนอว่าควร
มีการพัฒนารถไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้งานรถไฟฟ้าโดยการลดอัตราภาษีการน าเข้ารถไฟฟ้า นอกจากนี้ ควร
พิจารณาหักลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับสินค้าท่ีใช้ในการป้องกันมลภาวะฝุ่นควัน (PM2.5) 
    2.5 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของผู้ประกอบการ อาทิ    การ
ท าหนังสือค้ าประกัน (Bank Guarantee) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการมีภาระในการออก
หนังสือดังกล่าว ควรมีการพิจารณาลดหย่อนหลักเกณฑ์ หรือการเสนอราคางานโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในบางครั้งผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่มี
ความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ ท าให้บางโครงการมีการทิ้งงาน ซึ่งคลังจังหวัดพะเยาได้ชี้แจงกรณีการท าหนังสือค้ า
ประกันว่าเป็นการก าหนดตามกฎหมาย เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง     
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส าหรับการด าเนินการกับผู้ชนะการประกวดราคาที่มี
การทิ้งงาน กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกับการชนะการประกวดราคาของ
ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว   

  2.6ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับทราบความกังวลของภาคเอกชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ชี้แจงให้ภาคเอกชนรับทราบ
ว่าทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังก าลังพิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงมาตรการทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งผู้ประกอบการที่มี
ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานทางธนาคารได้โดยตรงตามที่ประธานชมรมธนาคารได้แจ้งไว้ 

 

 



จังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่วันที ่11 - 12 มีนาคม 2563 
  1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้
รายงานถึงแนวนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังที่จะต้องขับเคลื่อน อาทิ การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และโครงการการจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐ  เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาจจะมีการเปิดให้
ลงทะเบียนรอบใหม่ เป็นต้น ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ชื่นชมการท างานของคณะผู้บริหารการ
คลังประจ าจังหวัดเชียงราย (คบจ.เชียงราย) ท างานด้วยความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับจังหวัดด้วยดี 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้หารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความส าคัญกับการเร่งรั ด
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยได้สั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัดเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด  
 1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)                  
ที่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต            
โดยปกติของประชาชนท าให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต 

 
 

    2. การหารือกับภาคเอกชน 
     2.1 การค้าชายแดน จังหวัดเชียงรายมีพรมแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายจุด         
ทั้งพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว (สปป.ลาว)    
ซึ่งการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านมักมีระเบียบหรือข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อย่างไรก็ดี ได้รับ
ความร่วมมือจากหอการค้าทั้งจากฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการประชุมร่วมกันบ่อยครั้ง ท าให้ปัญหา
เรื่องการค้าชายแดนผ่อนบรรเทาลง 
    2.2 การท่องเที่ยว ภาคเอกชนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเอเย่นต์ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agent) ที่เข้ามาท าตลาดในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีการเรียก
เก็บภาษี และยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวไทยที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นกรมสรรพากรควรมีมาตรการใน
การพิจารณาจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา
กลุ่มชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ควรมีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่ าง ๆ 
ให้แก่คนกลุ่มนี้ กรณีมีการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพในการใช้จ่ายเงิน 
    2.3 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเอกชนได้แสดงความ
กังวลเกี่ยวกับปัญหาการระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันส่งผลให้การค้าชายแดนหยุดชะงักลง เนื่องจากสา
ธารณารัฐประชาชนจีนปิดประเทศตั้งแต่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา อีกทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัน 
ซึ่งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของจังหวัดชะลอ ผู้ประกอบการหลายกลุ่มได้รับผลกระทบ อาทิเช่น การค้า
ชายแดน การท่องเที่ยว การผลิต เป็นต้น ดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน 
    2.4 นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้ชื่นชมโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
ของกระทรวงการคลังที่ธนารักษ์จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดห้องประชุมที่ตลาดเกษตร ซึ่งช่วยสร้างรายได้



ให้กับเกษตรกรที่มาขายสินค้า ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาร่วมใช้สถานที่ดังกล่าวเพ่ือต่อ
ยอดโครงการ  

 2.5 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงให้ภาคเอกชนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการดูแล
และเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไป
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังไม่นิ่งนอนในเกี่ยวกับปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจะมาเพ่ิมเติมเรื่อย ๆ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐ นอกจากนี้ ยังได้ชี้
แจ้งมาตรการทางการเงินในการบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs ให้แก่ภาคเอกชน
ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้เน้นย้ าให้ผู้แทนชมรมธนาคารให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับความเดือดร้อน  

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นายจ าเริญ  โพธิยอด) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เมื่อ วันที ่ 10-12 มีนาคม 2563 

 1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งว่าจากผลการหารือข้อราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเด็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.1 คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ขอให้ คบจ. ช่วยสนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ ได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติและสั่งการให้ส านักงานคลังจังหวัด ติดตามและสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ 

 1.3 ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากการเผาป่าของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการเผาป่า
จากประเทศเมียนมาร์ ท าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหาหมอกควันที่กระทบกับความเป็นอยู่และสุขภาพ
ของประชาชน รวมถึงสนามบินที่ไม่สามารถน าเครื่องขึ้น – ลง ได้ตามปกติ 

 1.4ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ผู้รับเหมานอกพ้ืนที่ซึ่งเสนอราคาต่ ากว่าเป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาท าให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นจากการขนส่ง ดังนั้น เมื่อ
เข้ามารับงานในพื้นที่จริงแล้วไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  

 1.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับสินค้าพ้ืนเมือง โดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นของชุมชนเพ่ือให้มีความน่าสนใจแต่ยังคงอัตลักษ์ของท้องถิ่นไว้ 

  

 



 2. การหารือกับภาคเอกชน 

 2.1 ภาคการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
แต่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในอ าเภอปาย  การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนมีจ านวนน้อยมาก และ
ขณะนี้ผู้ประกอบการมีความกังวลจากปัญหาหมอกควันการเผาป่าของชาวบ้านและจากประเทศเพ่ือนบ้านที่
เตรียมส าหรับฤดูกาลเพาะปลูก และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ท าให้นักท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยลง รวมถึงปัญหาการชะลอตัว
ของการบริโภคของประชาชนภายในจังหวัดเนื่องจากมีก าลังการซื้อน้อยลง รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคราชการ
ที่มีเงินเดือนประจ า  

 2.2 ภาคการเกษตร พืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่น าเข้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่  
เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขา การขนส่งพืชเกษตรไม่สะดวกและอาจได้รับความเสียหาย
การขนส่งได้ รวมถึงความหลากหลายเชื้อชาติของประชาชนในพ้ืนที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันไปและ
นิยมเพาะปลูกไว้กินในครัวเรือน 

 2.3 ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีโรงงานขนาดใหญ่เนื่องจากติดปัญหาผังเมือง 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงผู้ประกอบการไม่
สามารถขอสินเชื่อเพ่ือมาลงทุนเนื่องจากเอกสารเรื่องโฉนดที่ดินที่ไม่สามารถเอามาค้ าประกันเนื่องจากติดข้อ
กฎหมาย 
 2.4 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถือว่ามีเงินหมุนเวียนค่อนข้างดี  อย่างไรก็ดี 
การค้าชายแดนอาจได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 และปัญหาไฟป่า 
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมีการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืช 

  2.4 การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการสินเชื่อลดดอกเบี้ย
สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีมาตรการอ่ืน ๆ 
ควบคู่ไปด้วย อาทิ มาตรการทางภาษี ซึ่งควรมีการลดอัตราภาษีหรือผ่อนปรนการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณา
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย  

  2.5 ธนาคารภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสะดวก 
แต่ในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อด าเนินการค่อนข้างล่าช้าและมีระเบียบที่
ค่อนข้างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถท าตามขั้นตอนที่ธนาคารก าหนดได้ทั้งหมด ทั้งนี้ 
หากสามารถปรับลดอัตราส่งดอกเบี้ย ปรับลดขั้นตอน และด าเนินการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นจะท าให้การ
ด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.6 มาตรการของรัฐ “ชิมชอปใช้” จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ใช้บริการน้อยมาก เนื่องจาก
ประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลต้องเดินทางเข้ามาในตัวเมืองจึงจะใช้งานได้ซึ่งไม่คุ้มกับเงินที่ได้รับ รวมถึง
ระยะเวลาที่ต้องเดินทาง อีกทั้งไม่มีระบบการสื่อสาร สัญญาณของอุปกรณ์ไม่พร้อมทั้งของร้านค้าและ
ประชาชน 

2.7 การคมนาคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางบกมีการผูกขาดเพียงบริษัทเดียวที่ให้บริการท า
ให้ประชาชนไม่มีทางเลือกหรือไม่ได้รับการบริการที่ดี ทางอากาศมีการให้บริการของสายการบินพาณิชย์แต่ค่า
ตั๋วโดยสารมีราคาแพงเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง อีกครั้งบางช่วงประสบปัญหาหมอกควันท าให้เครื่องบิน
ประสบปัญหาการขึน้ – ลง  



2.8 การท างานของส่วนราชการไม่ต่อเนื่อง จากปัญหาการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของ  
ส่วนราชการท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ รวมถึงการด าเนินงาน
ของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่ภาครัฐด าเนินการไม่สอดคล้องกับฤดูกาล
ท่องเที่ยว ท าให้โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตัด
งบประมาณที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวท าให้ภาคเอกชนต้องเป็นผู้ผลักดันกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง รวมทั้ง ควรมีการผ่อนปรนการใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 
จังหวัดภูเก็ต ผูต้รวจกระทรวงการคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่9 – 10 มีนาคม 2563 

1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้แจ้งให้
ทราบถึงประเด็นการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ของสถาบันการเงินในสังกัด
กระทรวงการคลัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

1.1 ชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตามข้อเท็จจริงและจะถูกกักตัวไว้เป็นเวลา 14 วัน หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ค่อนข้าง
สูง ผู้ประกอบการจึงได้รวบรวมข้อมูล มาตรการ และความต้องการเพื่อเสนอไปยังส่วนกลางแล้ว อย่างไรก็ตาม 
ขอให้คลังจังหวัดภูเก็ตรวบรวมและสรุปมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลังที่ออกมาเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมออกเป็นประกาศเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการทราบ 

1.3 ประเด็นการจัดตั้งสถานกักตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สื่อสังคมออนไลน์ได้สร้างความสับสน
และท าลายความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช้วิจารณญาณ ประชาชนเข้าใจว่าเป็นการน าผู้ป่วย
ไปอยู่ร่วมกนั แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นการกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพ่ือรอติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด  

1.4 กรมธนารักษ์จะขอคืนที่ราชพัสดุที่หน่วยงานหรือส่วนราชการขอไปใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้
ด าเนินการภายในก าหนดเวลา จ านวน 2 แห่ง คือ 1) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ต าบลไม้ข าว 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาวขอใช้พ้ืนที่ 2) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.12 
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย จังหวัดภูเก็ตขอใช้พ้ืนที่ และได้มอบหมายให้  
ธนารักษ์พ้ืนที่ภูเก็ตด าเนินการตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์และหากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้
ด าเนินการขอคืน 

 

 

 

 2. การหารือกับภาคเอกชน 



2.1 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 

 2.1.1 รัฐบาลและกระทรวงการคลังจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในภาพรวมของประเทศ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ทุกฝ่ายตื่นตระหนกจนมากเกินไป โดยการจัดประชุมจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ส าหรับการออก
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จะต้องด าเนินการให้รวดเร็วเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว 

 2.1.2 กระทรวงการคลังควรหามาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคภายใน
ประทศให้ฟ้ืนตัวโดยเร็ว โดยการกระตุ้นกลุ่มที่มีก าลังซื้ออยู่แล้วให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้น โดยจัดหา
มาตรการที่มีความน่าสนใจ เช่น การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การลดภาษีน าเข้าส าหรับรถยนต์  
การน ารถยนต์เก่ามาแลกซื้อรถยนต์ใหม่โดยรัฐบาลให้เงินสมทบ ฟรีค่าโอนส าหรับการซื้อบ้าน เป็นต้น ซึ่ง
จะต้องเป็นมาตรการที่จูงใจสามารถกระตุ้นให้กลุ่มคนที่มีเงินหรือมีก าลังซื้อออกมาใช้จ่ายเงินได้ 

 2.1.3 การติดเครดิตบูโร ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
ซึ่งสถาบันการเงินทุกแห่งใช้บริการบริษัทฯ แต่การปล่อยสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของสถาบัน
การเงินแต่ละแห่ง หากสถาบันการเงินยังคงใช้เกณฑ์เครดิตบูโรผู้ประกอบการจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบได้ จึงควรหาแนวทางในการผ่อนปรนเกณฑ์เครดิตบูโรลงเพ่ือให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล 

 2.1.4 การช าระภาษีของห้างสรรพสินค้ารายใหญ่หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ดูแล แต่ไม่มี
การตรวจสอบร้านค้าที่จัดตั้งในห้างสรรพสินค้า การจัดกิจกรรม จัดบูธต่าง ๆ ว่าได้มีการช าระภาษีถูกต้อง
หรือไม่ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างกิจการในห้างสรรพสินค้ากับกิจการของชาวบ้าน 

 2.1.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลและออกนโยบาย
ในภาพรวมไม่ควรเข้าแทรกแซงกลไกการตลาด และการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ควรผ่อนคลายให้มากกว่านี้ 

 2.1.6 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชน โรงเรียนจะได้รับเงิน
อุดหนุนเพ่ือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหรือกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นประจ าทุกปี ควรน านักเรียนไปศึกษาดูงาน
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรักบ้านเกิด ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
พ้ืนที่ อีกท้ังยังเป็นการสร้างรายได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

 2.2.1 ภาครัฐจะต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้รวดเร็ว สินเชื่อ Soft 
Loan อัตราดอกเบี้ยต่ าจะต้องน ามาเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถประกอบธุรกิจ
ต่อไปได้โดยให้มีการปิดตัวน้อยที่สุด สถาบันการเงินจึงจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนโดยการ
พักช าระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือช่วยเหลือไม่ให้ติดเครดิตบูโรในช่วงระยะเวลานี้เพราะจะส่งผลต่อการ
ขอกู้เงินในอนาคต โดยทุกภาคส่วนจะต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลือ เช่น การลดค่าเช่าพ้ืนที่ของทาง
ราชการ ลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทั้งรายบุคคลและผู้ประกอบการเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤต เป็นต้น 
ซึ่งโรงแรมท่ีรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หากไม่ปลดพนักงานก็จะต้องให้ลา
หยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพ่ือประคับประคองกิจการ สถาบันการเงินจึงควรมีสินเชื่อเงินกู้ส าหรับการจ่ายค่าจ้าง
หรือเงินเดือนพนักงาน รวมถึงเงินกู้ระยะสั้นไว้เตรียมรองรับในช่วงเปิดเทอมและหนี้บัตรเครดิตซึ่ งจะได้รับ
ผลกระทบในล าดับต่อไป จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

 2.2.2 จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศเป็นอันดับต้น ๆ แต่
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ช าระภาษีที่ส่วนกลาง ท าให้จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณกลับมา



จ านวนน้อยซึ่งไม่เพียงพอในการบริหารจัดการสวัสดิการและโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่สามารถดูแลประชาชน 
รวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อก าหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เสียภาษีในท้องที่ 

 2.2.3 รัฐบาลควรมีแนวทางในการจัดเก็บภาษีค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ อาจก าหนดให้น ารายได้เข้าส่วนกลางและเก็บไว้พัฒนาหรือบริหารจัดการในพ้ืนที่
อีกส่วนหนึ่ง  

2.3 อุปนายกฝ่ายแผนพัฒนาการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

 2.3.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เนื่องจากแต่
ละพ้ืนที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ดังนั้น 
การออกมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญให้เหมาะสมตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

 2.3.2 ภาครัฐควรมีความชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลควรกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายให้มี
เงินหมุนเวียนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด แต่มีการยกเลิกการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นท าให้สถานการณ์
เลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิม 

 2.3.3 จังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการสร้างรายได้ อาจ
เป็นเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตมีผลการเบิกจ่ายต่ า เกิดจากราคากลางของงานก่อสร้างต่ ากว่าความเป็นจริง ท าให้ไม่
มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างส่งผลให้การเบิกจ่ายอยู่ในล าดับท้าย ๆ ของประเทศ  

2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต 

 2.4.1 สถาบันการเงินมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จ านวนมาก แต่หากออกมาตรการมาแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ก็ถือว่าไร้ประโยชน์ หากรัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความส าคัญควรออกเป็นกฎหมายเพื่อให้มีความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้อง โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือ เงินกู้ก้อนใหม่ที่ยังไม่ต้องผ่อนช าระและ
จะต้องไม่นับเงื่อนไขการติดเครดิตบูโร ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินสามารถก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้
โดยขออนุโลมไม่ส่งข้อมูลเครดิตบูโรไปยังส่วนกลางหรือไม่น าข้อมูลเครดิตบูโรเข้ามาเป็นเงื่อนไขใน 
การปล่อยกู้ในเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น 

 2.4.2 สถาบันการเงินบางแห่งได้ปิดบูธแลกเปลี่ยนเงินตราที่ท่าอากาศยานภูเก็ตและได้
ให้พนักงานลาหยุดแล้ว เนื่องจากมีความเสี่ยงเพราะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ และต้องสัมผัสกับเงินตรา
ต่างประเทศ 

 2.4.3 ธุรกิจโรงแรมซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงได้มีมาตรการเพ่ือลดต้นทุนทางธุรกิจโดย
ให้พนักงานลาหยุดและปิดพ้ืนที่ให้บริการในบางชั้น หลายแห่งได้พยายามใช้มาตรการที่นุ่มนวลก่อนที่จะ
ยกระดับตามความจ าเป็นเพ่ือความอยู่รอดของกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระเงินกู้
และบัตรเครดิตของพนักงาน 

 

 



จังหวัดพังงา ผูต้รวจกระทรวงการคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่9 – 12 มีนาคม 2563 
 1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้แจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาตรวจราชการนอกจากจะติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน การเบิกจ่ายและการจัดเก็บรายได้แล้ว ยังติดตามมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีรวมถึง
มาตรการของสถาบันภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อีกด้วย ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ของจังหวัด ดังนี้  

 1.1 จังหวัดพังงาได้ให้ความส าคัญต่อการเบิกจ่ายโดยเฉพาะการติดตามการบริหาร 
งวดงานตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและให้ส่วนราชการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเข้าชี้แจงความคืบหน้าเป็นประจ าทุกเดือน 

 1.2 ในพ้ืนที่จังหวัดพังงามีประชาชนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (สาธารณรัฐเกาหลี) 
จ านวน 1 ราย ได้ด าเนินการให้กักตัวที่บ้านและได้มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผู้ก ากับ
ติดตามอย่างใกล้ชิด 

 1.3 ความคืบหน้าการสร้างสนามบินพังงาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวของฝั่งทะเลอันดามัน 
เนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตได้ขยายตัวเต็มศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว จึงจ าเป็นต้องสร้างสนามบินอีกแห่งหนึ่งไว้
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่ล้นจากท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจะสร้างระบบขนส่งให้สามารถเชื่อมต่อ
กันได้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบและจ าเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินบางส่วน 

2. การหารือกับภาคเอกชน 

2.1 ประธาน Young Enterpreneur chamber of commerce (YEC) ผู้แทน
หอการค้าจังหวัดพังงา 

 2.1.1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด 19 โดยให้น ารายจ่ายค่าจ้างมาหักลดหย่อนได้ 3 เท่าในการค านวณภาษีเงินได้ ซึ่งในประเด็นนี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงการจ้างงานผู้รับจ้างอิสระ (Freelance) ดังนั้น เ พ่ือเป็นการลดและควบคุมค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการอาจตัดสินใจลดจ านวนผู้รับจ้างอิสระลง ส่งผลให้การบริการมีคุณภาพด้อยลง 

 2.1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือต่อ
ยอดและพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ จ าเป็นจะต้องปรับลดเกณฑ์และเงื่อนไขจาก
การให้สินเชื่อปกติลง และส าหรับ Startup ที่ได้รับรางวัลหรือได้รับมาตรฐานรองรับจากหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรม รวมถึงสถาบันอ่ืน ๆ ควรได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
โดยตรงเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปได ้

 2.1.3 สถาบันการเงินหลายแห่งได้น าเทคโนโลยีฟินเทค (Financial Technology) หรือ
เทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาสนับสนุนการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แต่บางแห่งยังคงมี
ข้อก าหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย การขอคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงรายการต้องเดินทางไปติดต่อที่
ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการควรด าเนินการในเชิงส่งเสริมและ
สนับสนุนไม่ใช่การเข้ามาควบคุมตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการหันไปใช้



บริการฟินเทคของต่างประเทศท าให้เงินไหลออกไปยังต่างประเทศแทน ควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

 2.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่โดยใช้เกณฑ์
วงเงินเป็นตัวก าหนดการหาตัวผู้รับจ้าง หากไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ให้ขยายไปยังผู้ประกอบการในกลุ่ม
จังหวัด ภาค และประเทศ ตามล าดับ  

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 

 2.2.1 การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ควรจัดท า
มาตรการเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทกิจการ อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม การที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จะต้องผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง 
ๆ ลงบ้าง หากให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้ามาค้ าประกันควรลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน มาตรการลดเงินต้นช าระเฉพาะดอกเบี้ยยังไม่ครอบคลุมความต้องการ ควรมี
สินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือให้มีสภาพคล่องสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และสาเห ตุที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าของสถาบันการเงินของรัฐเนื่องจากติดเงื่อนไข เช่น ติด
เครดิตบูโร ต้องประกอบกิจการมาแล้วตามระยะเวลาที่ก าหนด และผลประกอบการต้องมีก าไร เป็นต้น 

 2.2.2 อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดพังงา
ขณะนี้ได้รับผลกระทบเพราะการส่งออกหยุดชะงัก เนื่องจากประเทศคู่ค้าคือประเทศจีนได้มีมาตรการปิด
ประเทศ 

 2.2.3 ขั้นตอนการออกมาตรการช่วยเหลือและการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิ
สากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่อนข้างใช้เวลานาน บางรายต้องส่งเรื่องไปยังส่วนกลางท าให้
ไม่ทันต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

 2.2.4 การประมูลงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการแข่งขันกันด้านราคาสูง ซึ่งอาจท าให้
ได้ผู้ประกอบการที่ท างานไม่มีคุณภาพและมีความเสี่ยงที่จะทิ้งงาน 

 2.2.5 ปัญหาเรื่องผังเมืองท าให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่สามารถตั้งโรงงานใหม่ได้ ทั้ง
ที่จังหวัดพังงานมีศักยภาพและมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตได้ ในอนาคตจะพัฒนาจังหวัดพังงาใน
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและสุขภาพ 

2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพังงา 

 สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ซึ่งหลักเกณฑ์บางอย่างธนาคารก าหนดขึ้นมาเองจึงสามารถที่จะผ่อนปรนได้บ้าง 
แต่ส าหรับเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดมาเป็นข้อบังคับธนาคารไม่สามารถปรับเปลี่ยน
หรือผ่อนปรนได ้

 

 

 

 



จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (วิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่16 – 18 มีนาคม 2563 
 1. หารือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งว่า 

  1.1ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามขอบคุณทีมงาน คบจ.ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการช่วยเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการให้ค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมก่อนที่
จะได้รับงบประมาณปี 2563 ซึ่งท าให้หลายหน่วยงานในจังหวัดสามารถลงนามสัญญาได้ทันทีหลังจากที่ได้รับ
โอนเงินงบประมาณ 

  1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ท าให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อม
โดยเฉพาะการจัดงานสัมมนา ซึ่งหลายส่วนราชการได้รับงบประมาณมาและจะต้องเร่งด าเนินการ ในขณะที่
ภาคเอกชนก็ยังต้องอาศัยกิจกรรมดังกล่าวในการช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมี ความเห็นตรงกัน
ว่า ควรจะต้องมีการปรับรูปแบบการสัมมนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ มีการตรวจวัดไข้แจกอุปกรณ์ป้องกัน 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละราย จัดอาหารเป็นแบบจานเดียว 

  1.3ขอให้ทุกส่วนราชการทั้งส านักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ร่วมกัน
วางแผนเรื่องผลผลิตมะพร้าว โดยให้มีการคาดการณ์ปริมาณมะพร้าวในแต่ละปี ทั้งปริมาณการผลิตใน
ประเทศ ปริมาณที่โรงงานต้องการ ปริมาณที่จ าเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการวางแผน
ในส่วนนี้ ท าให้โรงงานสั่งมะพร้าวจากต่างประเทศ  ซึ่งมีราคาถูกเป็นจ านวนมาก  เกษตรกรจึงได้รับ
ผลกระทบ ไม่สามารถจ าหน่ายได้ตามราคาที่ต้องการ นอกจากนี้  ยังเสนอให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเป็น
ตัวกลางช่วยท าบัญชีและคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตที่จ าหน่ายให้กับโรงงาน เพ่ือให้การคิดต้นทุนและการ
ท าระบบบัญชีครอบคลุมทั้งระบบ 

  1.4 ขอให้พิจารณาผลักดันด้านการขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนสิงขร ให้สามารถน ารถจาก
ประเทศไทยเข้าไปขนสินค้าจากประเทศเมียนมาร์ได้ เนื่องจากขณะนี้ จะต้องท าการขนย้ายเปลี่ยนถ่ายพาหนะซึ่งใช้
เวลากว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลต่อความสดสะอาดของวัตถุดิบ ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ในการเจรจากับประเทศเมียนมาร์ด้วย 

 2. การหารือกับภาคเอกชน 

  2.1 แจ้งที่ประชุมขอให้ภาครัฐพิจารณาแก้ปัญหาโรงแรมนอกระบบ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องตามประเภทธุรกิจ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถจัดเก็บภาษีโรงแรม 
2% ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมทั้ง
ขอให้พิจารณาแนวทางลดหรือยกเลิกการเก็บภาษี 2% ของ อบจ.เพ่ือลดต้นทุน ของผู้ประกอบการ 

  2.2 ภาคเอกชนขอให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด
19 โดยให้ส านักงานประกันสังคม พิจารณาใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือสมาชิกที่ส่งเงินเข้า



กองทุนดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ รายละอย่างน้อย 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นชาวไทยที่มีรายได้
น้อย ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ ตามท่ีเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ 

 

จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นางญาณี แสงศรีจันทร์) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่วันที ่17 - 18 มีนาคม 2563 
1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จากผลการหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มี
ประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 หน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเป็นอย่างดี  

1.2 การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ รัฐต้องมี
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือ  

1.3 จังหวัดปราจีนบุรีมีกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 6 คน จึงได้จัดชุด
ปฏิบัติการลงพื้นที่ในระดับต าบล โดยมอบหมายให้ปลัดอ าเภอ และปลัดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  

พ.ศ. 2558 เป็นผู้เฝ้าสังเกตอาการและให้รายงานให้ทราบ นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบุรีมีการรณรงค์ท าความ
สะอาดหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์ รวมทั้งระบบขนส่งด้วย แต่เนื่องจากศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีมี
หน่วยงานจ านวนมาก ท าให้มีประชาชนเข้ามาติดต่อเป็นจ านวนมาก จึงต้องก าหนดทางเข้า - ออก พร้อมทั้ง 
มีการตรวจวัดไข้ด้วย 

  1.4 การเบิกจ่ายเงินจากการมัดจ าในกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางแล้ว  
แต่ส่วนราชการยังขาดความเข้าใจ  

2. การหารือกับภาคเอกชน  

2.1 ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านการผลิตและธุรกิจบริการขนส่งได้รับผลกระทบจ านวนมาก 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่สามารถเข้ามารับสินค้าทางการเกษตรได้  
เพราะเกรงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
(COVID-19)) ท าให้การน าเข้าและการส่งออกมีปริมาณลดน้อยลง  ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชะลอ
ตัว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายได้ปิดกิจการเป็นการชั่วคราว ท าให้กระทบต่อลูกจ้างแรงงาน ภาครัฐควร
มีมาตรการที่ชัดเจนและครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
เช่น การพักช าระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น 

2.2 จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองโดยเน้นการท่องเที่ยวคนไทยกลุ่ม
ครอบครัวเป็นหลัก แต่เนื่องจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 



(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก ขณะเดียวกันผู้ประกอบการได้ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการให้ความส าคัญด้านการ
สาธารณสุข ภาครัฐควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียน เช่น การกู้เงินระยะยาว สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น 

 2.3 เนื่องจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ท าให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ การที่ภาครัฐจะให้เงินมาสร้างงาน ควรให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ปัจจุบันสถานประกอบการไม่มีการสั่งซื้อสินค้า โรงงานไม่มีเงินทุนที่
เพียงพอ ท าให้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ธนาคารภาครัฐควรจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่าง
เร่งด่วน 

 

จังหวัดนครนายก ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง (นางญาณี แสงศรีจันทร์) 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อ ระหว่างวันที ่วันที ่18 - 19 มีนาคม 2563 
1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกจากผลการหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มีประเด็น
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมาท างาน และในกรณีหน่วยงาน
ภาครัฐมีค าสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้
ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบไม่สามารถท างานและไม่ได้รับค่าจ้าง รัฐบาลและส านักงานประกันสังคมควรมี
ความชัดเจน เพ่ือให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจโดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ 

 1.2 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ท าให้ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องยกเลิกการอบรม สัมมนา รวมถึงการ
เดินทางไปราชการ กรมบัญชีกลางควรมีหนังสือแจ้งส่วนราชการทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ส่วนราชการปรับแผนการใช้จ่ายเงินได้  

 1.3 ในกรณีที่จังหวัดนครนายกมีประชาชนติดโรคโควิด-19 จะต้องมีมาตรการ 
ในการหาสถานที่ชั่วคราว เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล รวม 7 แห่ง แต่มีห้อง
ความดันติดลบ สามารถรับคนได้ 4 คน ดังนั้น การสร้างห้องความดันติดลบจะต้องท า e-Bidding ซึ่งมีข้ันตอน
และกระบวนการท างานที่ยากล าบาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการในการด าเนินการ 



1.4 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รัฐบาลควรมีมาตรการและกวดขัดในการ
จ าหน่ายแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เนื่องจากแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าท่ีใช้ในการ
ป้องกันโรคระบาด รัฐบาลควรมีการจ้างแรงงานในการผลิตหน้ากากอนามัย เพ่ือให้ประชาชนมีงานท าและ 
มีรายได้ 

1.5 จากการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมาประชุมหารือท่ีจังหวัดนครนายก เนื่องจาก
ที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้เชิญภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดมาร่วม
ประชุม ภาคเอกชนหน้าใหม่ เช่น ประธานสภาเกษตรกร ประธานสภา SME ประธานสภาร้าน OTOP 
ประธานร้านอาหาร เป็นต้น มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังจะได้มีข้อมูลใหม่ ๆ จากภาคเอกชนมากขึ้น  

1.6 ในกรณีที่มีการสั่งการทางไลน์จากส่วนกลาง ควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรควบคู่กัน
ไปด้วย เนื่องจากส่วนภูมิภาคจะต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร 
มีการบูรณาการร่วมกัน เช่น ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ส าหรับในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
มีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
อย่างบูรณาการร่วมกันควรแต่งตั้งผู้ตรวจราชการส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือภาคเอกชน 

1.7 จังหวัดนครนายกมีการท่องเที่ยวแบบเสี่ยงภัย (Adventure) การท าประกันชีวิต 
ในราคาถูกจึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน  
โดยภาครัฐควรมีนโยบายการท าประกันภัยที่รวมกับอัตราค่าเข้า โดยภาครัฐอาจต้องบังคับให้นักท่องเที่ยว 
ท าประกันภัยท่องเที่ยวให้เป็นแนวปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับให้การ
ท่องเที่ยวมีมาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ  

1.8 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีขั้นตอนการด าเนินการล่าช้า กระทรวงการคลัง 
ควรทบทวนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและ
ผู้ประกอบการ 

2. การหารือกับภาคเอกชน  

2.1 ภาคเอกชนในจังหวัดนครนายกให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด
นครนายก (คบจ. นครนายก) เป็นอย่างดี มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.2 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease2019 
(COVID-19)) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ภาครัฐควรมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือให้
ระบบเศรษฐกิจเกิดการตื่นตัว ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการสร้างกลไกในการสร้างความสามารถทางการ



แข่งขัน เช่น ด้านการท่องเที่ยว ควรมีการกระตุ้นโดยให้มีมาตรการช่วยเหลือในจังหวัดรองโดยเฉพาะด้านภาษี 
เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดรองเพ่ิมมากข้ึน 

 2.3 ภาพรวมประมาณการด้านอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ ส่งผลให้การจ้างงานลดลง  
มีการปรับลดพนักงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SMEs หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ผู้ประกอบการอาจต้องปิดกิจการ ภาครัฐควรมีมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านภาษี เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ
อยู่รอดได้ และควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

 2.4 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ส่งผลกระทบภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีผู้ประกอบการ  
ด้านการท่องเที่ยวจ านวนมาก ภาครัฐควรด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรจัดท าแผนระยะยาว 
และมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดูแลกิจการได้ 

 2.5 นโยบายการเงินการธนาคารควรมีแผนระยะสั้นและระยะยาว ขั้นตอนการด าเนินการ
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธ.พ.ว.) มีความล่าช้ามากกระทรวงการคลัง
ควรมีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs นอกจากนี้ ธนาคารภาครัฐควรมีการทบทวน
มาตรการภาษี และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
อย่างเร่งด่วน 

 2.6 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการคิดค านวณอัตรา 
ภาษีแบบใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรมธนารักษ์ควรมีการวางแผนเยียวยาและ
แผนฟื้นฟูให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และกระทรวงการคลังควรทบทวนแผนด้านเศรษฐกิจด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดตากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา)           
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเมื่อวันที่16 – 18 มีนาคม 2563 

 1. การหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังร่วมหารือข้อ
ราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และได้รายงานให้ผู้ ว่าราชการทราบถึงแนวนโยบายที่ส าคัญของ
กระทรวงการคลังและกรอบแนวทางการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ที่จะต้องขับเคลื่อนและ
ติดตามซึ่งผู้ว่าราชการได้แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็นอย่างดีในส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดตากได้มีการจัดประชุมคณะท างานฯ 
และ เชิญส่ วนร าชการที่ ไ ม่ ใ ช่ คณะท า ง านฯ  แต่ ไ ด้ รั บจั ดส รร งบ ประมาณ พร้ อมทั้ งหน่ ว ยง าน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 2. การหารือกับภาคเอกชน 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับแจ้งว่า ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ท าให้ภาคเอกชนรับทราบภารกิจหน้าที่ กิจกรรมต่างๆ        
และนโยบายส าคัญๆ ของรัฐบาลเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 


